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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26.
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta.
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27.
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H.
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala
7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC.
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 98-91 1ºA.
Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630
ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª.
Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo.
Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2.
Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879

Nome

M2016G

NIF

Apelidos

Domicilio

Poboación

Código Postal

Provincia

Data de nacemento

Correo electrónico

Móbil

IMPORTE
q 6€
o 20 €

PERIODICIDADE

AUMENTAR COTA

o Unha soa vez o Trimestral
o ..................... o Semestral

o 30 euros

o Anual

o .................... €

o Mensual

o 5 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS OU TRANSFERENCIAS
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos o comprobante
que che dará a entidade bancaria)

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE CARGO DIRECTO SEPA
Titular conta

Número de conta IBAN
Mira o teu talonario, cartilla ou extracto e enche os datos do mesmo na súa totalidade.

E S
TARXETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:
................ / ................
Sinatura do titular:

Data: ........................ de .................................................. de 201.......
Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o debedor autoriza (A) a Manos Unidas a enviar instrucións á entidade do debedor para cargar
na súa conta e (B) á entidade para efectuar os cargos na súa conta seguindo as instrucións de Manos Unidas.

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e co RD 1720/2007 polo que se establece o seu regulamento de desenvolvemento,
informámoste que os teus datos forman parte dun ficheiro titularidade de Manos Unidas, debidamente rexistrado no Rexistro Xeral de Protección de Datos, creado coa finalidade de
xestionar todo o relativo á túa condición de socio e colaborador. Así mesmo, os datos serán utilizados por Manos Unidas para manterte informado sobre outras actividades da nosa
organización. Podes exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita a Manos Unidas. Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo
nº 38 – 3º. 28004 Madrid, ou no enderezo protecciondedatos@manosunidas.org.
Non desexo recibir información de Manos Unidas

q

Para calquera consulta podes dirixirte a: socios@manosunidas.org ou ao 91 308 20 20

As doazóns a Manos Unidas dan dereito á dedución fiscal correspondiente,
cos los límites legais establecidos.
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Carta da Presidenta
Prezados amigos:

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Como presidenta de Manos Unidas é unha honra para min
poder compartir convosco os resultados de todo un ano de
traballo recollidos nesta Memoria de actividades de 2016.
Uns resultados que debemos á colaboración e ao traballo de
milleiros de persoas de España e de máis aló das nosas
fronteiras, unidas por un obxectivo común: acabar coa fame
e a pobreza no mundo.
Este 2016 que semella xa tan afastado no tempo foi un ano no que Manos
Unidas volveu ás súas orixes, ao seu obxectivo primeiro. Do mesmo xeito que
as nosas fundadoras hai case 58 anos, declaramos a guerra á fame desde
todos os eidos. E propuxémonos que esa lacra vergoñosa non atope ningún
oco polo que asomar a cabeza. Porque, como tantas veces nos pediu o papa
Francisco, non nos acostumamos nin nos conformamos coas cifras da fame,
porque sabemos que detrás de cada número hai unha historia de vida e un
desexo de futuro. E traballamos por esas persoas vítimas finais dun sistema
económico internacional que prima o beneficio e exclúe aos febles, duns
estilos de vida e consumo que aumentan a vulnerabilidade e a exclusión.
O lema da campaña de 2016, «Plántalle cara á fame: SEMENTA», deunos o
motivo principal do traballo do ano, primeiro do trienio que dedicaremos á
«loita contra a fame». A verba «SEMENTA» representa o primeiro paso da
alimentación e a actividade prioritaria de moitos dos socios locais e das
comunidades ás que acompañamos nos nosos proxectos. Por isto e para eles,
en Manos Unidas propuxémonos sementar recursos e capacidades.

Presidenta de Manos Unidas
Clara Pardo
Coordinadora de Comunicación
Icíar de la Peña
Depósito Legal: M-15885-2017

Durante doce meses, sementamos, en case 60 países as sementes que van
permitir que millóns de persoas fagan posible un dereito que as ampara dende
o seu nacemento e que é constantemente vulnerado: o dereito á alimentación.
Sementamos educación, sanidade, promoción da muller, promoción social e
tamén, como non, alimentos e oportunidades e dereitos e vida… Unha
semente que se materializou grazas aos preto de 78 000 socios, colaboradores
e amigos que nos permitiron, co seu apoio, promover 604 proxectos en Asia,
África e América.
Sirvan estas liñas para presentar a rendición de contas dun traballo caracterizado pola austeridade e a transparencia, que contribuíu a mellorar a vida de
máis de dous millóns de persoas. E, co meu agradecemento a TODOS polo
voso apoio, aproveito para apelar dende aquí a un maior compromiso porque
aínda o necesitan milleiros de persoas.

Servizos Centrais
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Clara Pardo
Presidenta de Manos Unidas
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Quen

SOMOS

Memoria MU 2016_GALLEGO.qxp_Maquetación 1 16/6/17 9:06 Página 4

Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España
para a axuda, a promoción e o desenvolvemento dos países máis
desfavorecidos e en vías de desenvolvemento. É ao mesmo tempo
unha Organización non Gobernamental para o Desenvolvemento
(ONGD), de voluntarios, sen ánimo de lucro, católica e segrar.
A nosa misión é loitar contra a pobreza, a fame, a deficiente
nutrición, a enfermidade e as carencias no eido educativo;
e traballar para erradicar as causas estruturais que as producen:
a inxustiza, o desigual repartimento dos bens, a falla de
oportunidades entre as persoas e os pobos para a defensa
dos seus dereitos, os prexuízos, a insolidariedade,
a indiferenza e a crise de valores humanos e cristiáns.

En 1955 a Unión Mundial de Organizacións Femininas de Acción Católica
declarou «a guerra á fame». Este chamamento foi recollido polas
Mulleres de Acción Católica española no ano 1959 que crearon a
primeira «Campaña contra a Fame en España», a partir da cal foise
configurando a actual Manos Unidas.

4

Fotos: Manos Unidas
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A NOSO EqUIPO HUMANO

5.089 voluntarios
77.540 socios e colaboradores
136 traballadores contratados
Manos Unidas constituíuse como unha organización
de voluntarios e esta calidade segue sendo, hoxe en día,
unha das súas principais fortalezas e sinais de
identidade. Para cumprir os nosos obxectivos contamos
co labor e o compromiso de máis de 5000 persoas
voluntarias (5089 en 2016), cifra que aumenta de xeito
significativo en momentos puntuais, como no
lanzamento da Campaña anual. Ademais, tanto os
órganos de goberno da organización como os postos de
responsables das áreas de traballo dos Servizos Centrais
e das Delegacións están dirixidos por persoas voluntarias.
No peche de 2016, Manos Unidas contaba con
136 traballadores contratados e co apoio incondicional
de 77 540 socios e colaboradores, cuxas achegas
constituíron a maior fonte de ingresos privados da
organización.
Ademais, o traballo de Manos Unidas é posible grazas ás
451 organizacións locais coas que traballamos no Sur e
coas que mantemos unha coordinación e comunicación
constantes.
A todos eles: voluntarios, contratados, socios e
colaboradores… moitas grazas!

5

A estrutura diocesana da Manos Unidas permítenos
estar presentes en todo o territorio nacional, achegando á nosa misión unha capilaridade esencial e un
grande arraigamento na sociedade española.

Redes

Estrutura
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No actual contexto de globalización e crecente
interdependencia entre persoas, comunidades,
países e continentes, Manos Unidas considera
imprescindible fortalecer a coordinación con
outras organizacións coa fin de facer fronte de
xeito colectivo ás causas que provocan a fame e
a pobreza no mundo.
Daquela, estamos presentes en distintas redes
e organismos nacionais e internacionais:
l Consello Pontificio Cor Unum

Tanto os Servizos Centrais, con sede en Madrid, como
as 71 Delegacións diocesanas comparten dúas liñas de
traballo complementarias e relacionadas: a sensibilización da poboación española e a recadación de fondos para financiar proxectos de desenvolvemento nos
países do Sur.

l CIDSE (Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento e a Solidaridade)
l CONCORD (Confederación para
a Cooperación das ONG de
axuda e desenvolvemento)

l CONGDE (Coordinadora de ONG para
o Desenvolvemento de España)
l Fundación Sur

l Pacto Global Contra a Pobreza
l Foro de Laicos

Organigrama

Manos Unidas/Pilar Seidel

l Consello Nacional de Misións

l Asociación Española de Fundraising
l Pacto Mundial

l UMOFC (Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas)

ÓRGANOS DE GOBERNO
ASEMBLEA XERAL
Presidenta

71 Presidentas-Delegadas diocesanas

1 Representante dos Servizos Centrais

Comisión Permanente

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno de Manos Undias.
Reúnese dúas veces ao ano.

COMISIÓN PERMANENTE
A Comisión Permanente é o órgano de goberno que, subordinado á Asemblea Xeral e
seguindo as súas directrices, dirixe o funcionamento de Manos Unidas. Reúnase unha vez ao mes.
Presidenta
Clara Pardo*

Tesoureiro
Tomás Rodríguez*

Consiliario
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario
José Antonio Álvarez

Sec. Xral. Acción Católica
Vacante

* Ata o 21 de maio Soledad Suárez ocupou o cargo de Presidenta e
Tomás Rodríguez ocupou o Tesoureriro lo ocupó ata o 28 de setembro.
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l Plataforma del Voluntariado de España

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

5 Presidentas-Delegadas
representantes da Asemblea
Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Elena Garvía,
Eladio Seco-Herrera

Secretario
José Valero

3 Representantes dos
Servizos Centrais
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Julián Jiménez

Manos UnidasCasilda de Zulueta
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DELEGACIÓNS DIOCESANAS
EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO
Presidenta-Delegada

Vicepresidenta-Vicedelegada

Secretaria

Tesoureira

ÓRGANO DE XESTIÓN
SERVIZOS CENTRAIS
Os Servizos Centrais son os servizos técnicos e administrativos encargardos de levar
á práctica os acordos adoptados polos órganos de goberno da Asociación.
Presidenta
Clara Pardo
Secretaría Dirección
Secretaría Técnica
Secretario Xeral
Ricardo Loy

Área de Administración
de Recursos e Persoas

Área de Comunicación
e Presenza Pública

Área de Delegacións

Área de Educación
para o Desenvolvemento

Área de Xestión Financeira
e Planificación

Área de Proxectos

7

Que

FACEMOS
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Manos Unidas, inspirándose no valor ético de solidariedade,
no Evanxeo e na Doutrina Social da Igrexa, promove
dúas liñas de traballo:
l Dar a coñecer e denunciar a existencia da fame e
da pobreza, as súas causas e as súas posibles solucións.
l Reunir medios económicos para financiar os programas,
plans e proxectos de desenvolvemento integral
encamiñados a atender estas necesidades.

8

Sensibilización

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
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Unha das prioridades do traballo de Manos Unidas é dar a coñecer e denunciar
perante a sociedade española a existencia da fame, como parte da vida diaria
de case 800 millóns de persoas, coa fin de facer fronte de xeito colectivo ás
causas que a provocan e atopar as mellores solucións.
En 2016 iniciamos un plan de traballo trienal que revitaliza o afán que nos impulsa dende a nosa fundación:
Plántalle cara á fame! Sabemos que neste mundo creceron as posibilidades para que todas as persoas poidan
vivir dignamente e, con todo, constatamos que a globalización non camiñou cara a unha maior xustiza social senón que prevaleceu a indiferenza e a exclusión, a corrupción e o desinterese polos máis vulnerables. Prodúcese o
que San Xoán Paulo II deu en chamar «paradoxo da
abundancia»: no mundo hai comida para todos, pero hai
case 800 millóns de persoas que pasan fame.
Sabendo que a fame no mundo ten moitas causas interdependentes, neste trienio centrámonos en tres que
nos parecen fundamentais: o mal uso dos recursos ali-

mentarios e enerxéticos; un sistema económico internacional baseado no maior beneficio e que exclúe aos máis
febles ao converter os alimentos en mercadoría coa que
especular; e, para rematar, os nosos estilos de vida e
consumo que favorecen ese modelo.
Daquela, o lema elixido para a Campaña de 2016 foi Plántalle cara á fame: sementa! e, mediante as nosas actividades de sensibilización, propuxémonos sementar recursos
e capacidades nas comunidades, sementar responsabilidade e cooperación entre os Estados para que garantan
o dereito á alimentación e sementar solidariedade na
sociedade española, porque só co compromiso de todos
é posible acabar coa fame.

9

Operación Enlace en 2016
Moi vencellada ás Delegacións, a Operación Enlace é
unha actividade orientada a vincular a particulares ou grupos de persoas (escolas, universidades, parroquias, empresas, colectivos profesionais) da sociedade española cun
ou varios dos proxectos que Manos Unidas apoia no Sur.
Contribúese así a acadar unha maior sensibilidade e
compromiso cos países empobrecidos mediante informes
que achegan á poboación española a situación, as condicións de vida, os problemas e as iniciativas das comunidades ás que apoiamos. Operación Enlace promove, ademais, a recadación de recursos que se inclúen nun fondo
común destinado a financiar o proxecto «enlazado» e
outros impulsados por Manos Unidas.

Vía de financiamento directa e privada
Por outra banda, Operación Enlace ocúpase tamén da
captación e formulación de proxectos de desenvolvemento
que van ser financiados directamente por particulares ou
entidades privadas. Estas entidades son maioritariamente
empresas, fundacións e asociacións que destinan fondos
a proxectos específicos a través da súa estratexia de
Responsabilidade Social Corporativa n

434 Operacións Enlace
realizadas

71 convocatorias de proxectos
aprobadas a través
de Vía Directa

Manos Unidas

Sensibilización
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Os nosos aliados
no sector privado
Manos Unidas traballa en alianza co sector privado
para que as empresas contribúan ao cumprimento dos
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e ao
desenvolvemento dun modelo económico que se caracterice pola integridade, a transparencia, a igualdade de oportunidades e a protección medioambiental.
Neste senso, Manos Unidas renovou en 2016 o seu
compromiso co Pacto Mundial de Nacións Unidas -iniciativa que promove dez principios de acción en materia de
dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita
contra a corrupción- ao que se adheriron grandes empresas, PEMES, asociacións empresariais, terceiro sector, sindicatos e institucións educativas. Un dos resultados deste
esforzo é a xeración dunha «linguaxe común» para un
mellor entendemento entre as distintas entidades.
Así mesmo, as alianzas con entidades privadas para o
financiamento de proxectos de desenvolvemento, coma no
caso de Operación Enlace, tamén foron unha ferramenta
fundamental para a sensibilización tanto dos traballadores das empresas coma dos seus clientes n
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A ilusión e o traballo
desde as Delegacións
Cada ano, as 71 Delegacións de Manos Unidas axuntan traballo e ilusión para poñer en marcha centos de iniciativas en todo o
territorio nacional. Moitas destas actividades realízanse dende
hai décadas e xa son verdadeiras iconas da nosa organización, coma o caso das «operacións bocata», as ceas da fame, as carreiras
solidarias…
En 2016, como ocorre cada ano co lanzamento da Campaña,
a imaxinación e a tenacidade de milleiros de voluntarios volveron
activarse para seguir creando novos eventos e espazos onde a
sensibilización e a recadación de fondos fosen da man: almorzos
solidarios, concursos de baile, peregrinacións, tardes de maxia,
preestreas de cine, cursos en universidades, coloquios, etc.
Esta intensa actividade das Delegacións articúlase a nivel
local coa colaboración de diversos axentes sociais, como parroquias, colectivos, centros educativos, asociacións, medios de comunicación, empresas e institucións públicas n
Mais información sobre o traballo das Delegacións
na web de Manos Unidas.

VII Festival
de Clipmetraxes
Co lema «Saborea a nosa receita para loitar
contra a fame no mundo», os vídeos presentados
a concurso debían plasmar nun minuto ideas para
acabar coa fame. Grazas á colaboración de numerosas empresas e institucións, no noso festival
segue medrando en calidade e en presenza na sociedade e supón ademais unha importante ferramenta de sensibilización para o traballo dos docentes co seu alumnado.
A novidade desta edición foi a incorporación do
nivel de Primaria na categoría de Escolas e bateuse
o récord de participación con 1268 vídeos recibidos:
1268 minutos de denuncia social, solidariedade e
esperanza; ou o que é o mesmo, máis de 20 horas
de sensibilización e concienciación na loita contra
o desproveito de alimentos n
clipmetrajesmanosunidas.org

Manos Unidas e
CADENA 100
por Benín

Hai razóns, non hai escusas IV edición das “24 horas”
En novembro de 2016 lanzamos «os 24 días para as 24
horas», unha campaña global de sensibilización que
contou con distintas accións.
Co lema «Queremos iluminar o mundo. Hai razóns. Non
hai escusas», difundimos 24 razóns que impulsan o noso
compromiso para mellorar a vida das persoas máis desfavorecidas. Celebráronse 41 actividades nas Delegacións
de Manos Unidas, 4875 persoas participaron a través da
web manosunidas.org/24horas na acción de «iluminar o
mundo», recibíronse 1282 fotos de decenas de países para
participar na acción de «Prende a chama» e 22 colexios
participaron con 743 debuxos no concurso «Colexios que
dan luz». A campaña contou coa colaboración desinteresada de figuras destacadas a nivel social e entidades
públicas e privadas n

Manos Unidas/Inma Polo

Sensibilización
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Na Noite de CADENA 100, concerto celebrado o 9 d abril a
beneficio de Manos Unidas e o seu proxecto solidario en Benin,
deuse cita un extraordinario cartel de artistas composto por The
Corrs, Fangoria, Jess Glynne, Malú, Estopa, Julieta Venegas, Álvaro Soler, Efecto Pasillo, Omi, Morat e Auryn &Anastacia.
A edición de 2016 deste concerto benéfico tiña o obxectivo
de sensibilizar sobre o abuso sexual a persoas menores de
idade e recadar fondos para a construción e o equipamento dun
novo edificio no centro de acollida «La Maison du Soleil», que
ofrece teito, formación e apoio a nais moi novas e aos seus
fillos, en moitos casos mozas que foron vítimas de abusos
sexuais e embarazos non desexados n

Premios Manos Unidas 2016
Nun emotivo acto celebrado o 28 de xuño no Edificio Beatriz
de Madrid entregáronse os Premios Manos Unidas que, dende hai
máis de 30 anos, distinguen a aqueles traballos que dan a coñecer
a realidade dos países máis desfavorecidos desde a escola e os
medios de comunicación.
Premio especial Manos Unidas: Julián del Olmo, director de
Pueblo de Dios (RTVE); Premio de prensa: Quim Pujals e Mª José
Carmona; Premio de fotoxornalismo: Javier Carbajal e Juanjo Pérez
Monclús, de OM Colectivo; Premio de carteis para nenos e mozos:
Xoel López e Premio de relatos para nenos e mozos: Noa Pérez e
Ainhoa Couceiro n
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Cambiemos polo planeta
Coidemos das personas
2016 foi o segundo ano desta campaña que promovemos como membros de CIDSE, a alianza internacional
de organizacións católicas de desenvolvemento de Europa
e América do Norte. A través dela tentamos incidir no cambio de políticas cara a un mundo máis sustentable e sensibilizar á sociedade para a adopción de estilos de vida
sustentables, centrados en formas de consumo e produción de alimentos e enerxía que coiden do planeta e das
persoas que o habitan.
En primavera, difundimos en redes sociais un Tour das
Alternativas que deu visibilidade a experiencias de consumo e produción sustentables presentadas no Cumio de
Cambio Climático celebrado en París en decembro de 2015.
En xuño, sumámonos ao aniversario de Laudato Si’, difundindo polas nosas canles contidos relacionados coa Encíclica do papa Francisco. Con motivo do Día Mundial da Alimentación (16 de outubro), iniciamos o proxecto Historias
de Cambio no que, a través de vídeos breves, contamos
distintas iniciativas que favorecen unha produción e un
consumo de alimentos máis sustentable n

Comunicación e
presenza pública

Alberto Novo

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

Se coidas o planeta
combates a pobreza
Cunha duración prevista de dous anos, eta campaña
presentouse en xuño e enmárcase no traballo de Enlázate
pola xustiza, grupo formado por organizacións da Igrexa
española que traballan en cooperación (Cáritas, CONFER,
Justicia y Paz, Manos Unidas e REDES). O seu obxectivo é
contribuír a transformar o modelo de desenvolvemento actual -inxusto, insolidario e insustentable— a través do cambio de hábitos e estilos de vida persoais e comunitarios,
afondando no contido e as recomendacións da encíclica
Laudato Si’.
A campaña céntrase en catro ámbitos: o eclesiástico
mediante o traballo coa Comisión Episcopal de Pastoral Social e as congregaciones relixiosas; o educativo coa produción de materiais de sensibilización para nenos e adultos;
o político coa presentación de propostas a nuestros representantes; e, para rematar, o ámbito dos medios de comunicación. Todo iso desde un traballo moi enraizado no local,
grazas á nosa presenza diocesana n
enlazateporlajusticia.org
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Durante 2016 impulsamos o noso labor de sensibilización mediante a comunicación de mensaxes e contidos
que achegasen á sociedade española a realidade dos
países máis desfavorecidos nos que traballamos.
Neste senso, salientan os materiais producidos para
a nosa campaña «Plántalle cara á fame: sementa!», que
chegaron a centos de miles de persoas a través de cuñas
de radio e anuncios de televisión, recursos educativos,
vídeos, camisetas con mensaxe e todas as iniciativas que
puxeron en marcha os Servizos Centrais e as Delegacións
para difundir a campaña.
En 2016, o traballo de Manos Unidas apareceu en máis
de 29 000 ocasións en medios de comunicación escritos e
realizamos catro viaxes con periodistas in situ, o que nos
permitiu dar a coñecer o noso traballo a algúns dos principais medios de comunicación nacionais. Así mesmo, fortalecemos a nosa presenza pública mediante unha intensa
actividade en web e redes sociais (acadamos os 85 000
seguidores en Facebook e 35 000 en Twitter), enviamos
máis de 60 comunicacións por correo electrónico á nosa
base social informando das novidades do noso traballo e
continuamos publicando unha revista cuadrimestral
cunha tirada próxima aos 380.000 exemplares ao ano n
As nosas redes sociais
manosunidas.ongd

barquillo38

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Proxectos

Memoria MU 2016_GALLEGO.qxp_Maquetación 1 16/6/17 9:07 Página 13

604 proxectos
Máis de 2 millóns de persoas apoiadas
58 países
39.829.082,26 € de investimento

As 604 iniciativas de desenvolvemento que apoiamos en
2016 abordan sectores transversais, con diversos enfoques
segundo cada contexto. Co obxectivo de «plantarlle cara á
fame», Manos Unidas promoveu a seguridade alimentaria e
nutricional das comunidades coas que traballamos. Para
isto, apoiamos múltiples procesos de desenvolvemento que
procuran a autosuficiencia e sustentabilidade de explotacións familiares e comunitarias, cun investimento de máis
de 10 millóns de euros. Así mesmo, seguimos acompañando
a todas aquelas comunidades que precisan formación,
asesoría e insumos para alimentarse.
A mellora da calidade e a universalidade do acceso á
educación e formación conforman desde sempre un importante reto para Manos Unidas. Para a nosa organización, é
imprescindible que todas as nenas e nenos accedan á escola
desde a máis curta idade xa que isto fortalece o seu desenvolvemento motor e cognitivo e, daquela, o seu futuro e o
das súas familias e comunidades. Deste xeito, desde 2016
case 43.000 nenos e nenas gozan de mellores condicións
educativas grazas a 220 proxectos implantados neste sector.
A formación profesional dos mozos, así como a formación
específica a mulleres, tamén figuraron entre as liñas de
acción prioritarias. Máis de 41.000 mozos foron apoiados
polos programas educativos iniciados o ano pasado.
Por outra banda, traballamos para favorecer a equidade

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Desde Manos Unidas seguimos loitando contra a fame e apoiando ás poboacións máis
vulnerables do planeta a través de organizacións locais coas que traballamos en África,
América Latina e Asia. Fieis aos nosos principios, durante 2016 demos prioridade ás
comunidades máis illadas, as que teñen un Índice de desenvolvemento humano máis
baixo, as que non contan con outras axudas. Apoiamos a mulleres e homes que viven
en condicións de pobreza extrema e risco de exclusión, promovendo dereitos inherentes
a cada persoa con independencia do seu sexo, raza, cor e relixión.

de dereitos e a igualdade de oportunidades de homes e mulleres, e para isto apoiamos procesos de alfabetización e capacitación dirixidos a fortalecer a autonomía das mulleres e
a súa capacidade para participar en todos os ámbitos da sociedade. Así mesmo, facilitamos a formación das comunidades en dereitos e deberes para que teñan acceso ás ferramentas que lles permitan reclamalos perante os responsables de provelos.
Grande parte dos 604 proxectos postos en marcha en
2016 lévanse a cabo no medio rural; favorecendo así a
perma-nencia da poboación na súa contorna, o coidado do
medio natural e o respecto ás culturas e medios de vida
locais. Ta-mén apoiamos 50 iniciativas de desenvolvemento
dirixidas á poboación indíxena (por un importe de 3.384.090
€), co obxectivo de que os seus territorios tradicionais sexan
le-galmente recoñecidos, protexidos fronte a agresións
exter-nas e ofrezan aos seus habitantes alternativas de vida
desde o respecto pola súa propia cultura e polo medio
natural. Polo tanto, apoiamos procesos produtivos, legais,
de denuncia pública, de acompañamento, de formación e de
atención ás necesidades básicas.
Coa intención de contribuír a facer deste mundo un lugar
mellor, seguimos aprendendo e mellorando cada día para
que o esforzo de todos os nosos socios e colaboradores dea
os mellores froitos no desenvolvemento dos pobos máis
empobrecidos e necesitados.
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Proxectos mundo

Memoria MU 2016_GALLEGO.qxp_Maquetación 1 16/6/17 9:08 Página 14

Proxectos de Manos Uni

Manos Unidas aproubu
en 2016 un total de 604 proxectos
en 58 países por un valor
de 39.829.082,26 euros.
Ademáis, continuamos apoiando economicamente
proxectos de exercicios anteriores.
No ano 2016 foron un total de 941 proxectos.

% DE PROXECTOS
POR SECTORES

Agrícola
19%

Sanitario
17%

220 proxectos

113 proxectos
AGríCOlAS

EDUCATIVOS

Importe: 11.303.208,71 €
124.308 beneﬁciarios

Importe: 11.003.167,22 €
98.906 beneﬁciarios

Manos Unidas/Paco Borges

Muller
12%

Social
15%

14

Manos Unidas/Javier Mármol

Educativo
36%
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nidas no mundo en 2016

% DE PROXECTOS
POR CONTINENTES

América
24%

Asia
29%

África
47%

SANITArIOS

SOCIAIS

Importe: 4.889.516,55 €
220.531 beneﬁciarios

Importe: 6.531.588,30 €
1.005.576 beneﬁciarios

Importe: 6.101.601,48 €
594.392 beneﬁciarios

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas/Javier Mármol

22 €
os

92 proxectos

MUllEr

Manos Unidas/Javier Fernández

S

104 proxectos

Manos Unidas/Javier Mármol

75 proxectos
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Proxectos África
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287 proxectos
17.383.447,88 euros
33 países
Marrocos
11

Exipto
5
Mauritania
8
Malí
2
Senegal
13
Guinea
Bissau
1
Serra
Leoa
10

Chad
5

togo
13

Burkina
Faso
19

Sudán
1

Nixeria
1

Ghana
11
Benin
18

rep.
Etiopía
Centroafricana Sur
11
1
Sudán
5
Camerún
16
Uganda
Somalia
15
2
Kenya
4
Gabón
1
ruanda
rep.Dem.
4
Congo
Burundi
19
4
tanzania
9

Datos destacados de África
SECtOr EDUCAtIVO
Nº de proxectos:
Importe:
% de proxectos:

Eritrea
2

143
7.113.233 €

Angola
1

Malawai
12
Zambia
14

Mozambique
18

50%

SECtOr SANItArIO
Nº de proxectos:
Importe:
% de proxectos:

67
4.466.077 €

Cimbabue
7

23%

SECtOr MULLEr
Nº de proxectos:
Importe:
% de proxectos:

16

31
1.690.645 €
11%

Madagascar
20
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Neste difícil contexto, o pasado ano incrementamos
os proxectos agrícolas na maioría dos países coa fin
de afianzar a seguridade alimentaria e reforzar a
capacitación dos campesiños. Do mesmo xeito,
financiamos, con carácter prioritario, proxectos
de acceso á auga por medio de presas, pozos e vías
de distribución para loitar contra os efectos que a súa
carencia ten sobre a alimentación, a hixiene, a cría
de gando e os cultivos. Neste ámbito realizamos
proxectos en Kenya, Camerún e Togo, entre outros.

No campo educativo seguen existindo serios
problemas de infraestruturas e formación do
profesorado. Por isto, seguimos apostando non
só pola construción de escolas nos distintos niveis,
senón pola mellora da calidade da educación
mediante o apoio á formación de docentes
cualificados. En canto á formación profesional,
os resultados son positivos xa que moitos
dos mozos que participaron nos proxectos
puideron xerar novas fontes de ingresos
ao acceder ao mercado laboral, formar
cooperativas ou desenvolver proxectos
de autoemprego.
A pesar dos avances, aínda queda moito
camiño que percorrer e as mulleres
africanas teñen, neste senso, un papel
principal. Por isto, Manos Unidas
incorpora o eixo de xénero en todos
os seus proxectos, coa fin de apoiar
ás mulleres na súa loita cotiá
fronte á violencia de xénero e
a discriminación. Cremos que a
muller é o grande motor de África e,
con ela, os pobos africanos
seguirán avanzado, con resiliencia
e sen desfalecer, para construír
unha realidade cada vez máis
segura e xusta para as
súas comunidades.

Manos Unidas

A propagación de enfermidades, agravada pola falla de
auga potable, revelou a fraxilidade da sanidade na zona,
como se demostrou na crise do Ébola en Serra Leoa.
Deste xeito, reafirmámonos na importancia de axudar
a forxar sistemas de saúde robustos e fortalecer a
coordinación rexional para que situacións similares non
volvan producirse. Por outra banda, a malaria segue

tendo unha grande incidencia e a sida, aínda que
diminuíu, continúa afectando principalmente á África
Subsahariana. Coa construción de novos centros, o
subministro de equipamentos e a formación do persoal
sanitario, estamos contribuíndo a mellorar os sistemas
sanitarios nos diferentes países onde traballamos.

Manos Unidas/Marta Carreño

A pesar de que África dispón da terceira parte dos
recursos naturais e a metade das terras cultivables
do mundo, o acceso aos dereitos básicos segue sendo
un soño para a meirande parte dos seus habitantes.
1200 millóns de persoas viven con menos dun dólar ao
día e 50 millóns de nenos non teñen acceso á educación.
Nos países ricos en materias primas como Angola,
Nixeria ou República Democrática do Congo, vemos
como o petróleo, os diamantes ou o coltán non
contribuíron ao benestar da poboación senón que se
converteron na fonte das súas desgrazas. África tamén
é o continente que máis sofre os efectos do cambio
climático en forma de secas, erosión costeira e
inundacións. Nalgúns países, a pobreza agrávase a
consecuencia da violencia de grupos armados que
provocan desprazamentos masivos de poboación,
destrución de infraestruturas, corrupción, tráfico e
explotación de persoas menores de idade.

Seguridade alimentaria y desenvolvemento rural en Ndom, Camerún.
Agora temos unha boa colleita de cacahuete, mandioca, ñame e macabo e ningunha
familia pasou fame durante este tempo. Gardamos sementes e esterco para botas
posteriores e o labor no campo contribuíu, ademais, á integración da familia, que se
esforzou e traballou unida para obter bos resultados para todos. As nais e os fillos
encargámonos da bota e a colleita, e os nosos homes fixeron un bo traballo previo de
preparación do terreo. Vimos que todos somos necesarios.
Hermine Ndjengoes,
Presidenta da agrupación agrícola local Vie et Enviroment
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Proxectos América
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América Latina e o Caribe atravesan un período de
inestabilidade política, de redución do crecemento
económico e de retroceso dos investimentos públicos no
sector social (educación, saúde, extensión agraria, etc.).
Esta situación provocou que as desigualdades e os
conflitos se agudizasen e que mesmo revertesen algúns
dos avances obtidos nos últimos anos para as
poboacións máis excluídas, especialmente campesiños e
indíxenas.
Moitos deses conflitos teñen que ver co acceso e o
control dos recursos naturais e moitas veces conducen á
violencia e a considerar criminais a activistas de dereitos
humanos como Berta Cáceres, asasinada en Honduras en
marzo de 2016, ou de comunidades enteiras como os
Guaraní-Kaiowá de Mato Grosso do Sul (Brasil) ou os
indíxenas Shuar de Ecuador.
O acaparamento de terra, as actividades extractivas, a
deforestación ou os efectos do cambio climático levan a
moitas comunidades a unha situación límite, poñendo
en risco a súa soberanía alimentaria, incrementando a
súa vulnerabilidade e reducindo as súas posibilidades de
acadar unha vida digna.
Ante este escenario, o traballo de Manos Unidas durante
2016 afondou en proxectos orientados á soberanía

18

alimentaria e deu prioridade á agricultura familiar e
ecolóxica, tendo en conta todo o ciclo produtivo, desde a
produción á comercialización e nutrición. Así mesmo,
incrementamos as intervencións destinadas a fortalecer
as comunidades e organizacións locais de xeito que
puidesen facer efectivos os seus dereitos e defender os
seus intereses.

O 50 % dos proxectos ﬁnanciados
durante 2016 en América
destináronse ao sector agropecuario

Do mesmo xeito, continuamos traballando con procesos
e redes locais e internacionais como REPAM (Rede
Eclesiástica Pan-Amazónica), Iglesias y Minería ou
CIDSE, que buscan articular unha resposta máis eficaz
fronte aos desafíos do continente e establecer
estratexias para a defensa dos dereitos humanos.
Como parte dese esforzo de coordinación convén
salientar o encontro con socios locais que realizamos
en novembro en Lima e que supuxo un importante
espazo de intercambio de ideas sobre a soberanía
alimentaria no continente.
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143 proxectos
12.190.724,83 euros
14 países
Haití

México
11

12
rep. Dominicana
4

Manos Unidas/Ana Pérez

Honduras
7
Guatemala
14

12
O Salvador

Nicaragua
6

panamá
3

Datos destacados de América
Colombia
9

SECtOr AGrOpECUArIO
Nº de proxectos:

72

Importe:

7.102.955 €

% de proxectos:

Ecuador
18

50%

SECtOr SOCIAL
Nº de proxectos:

34

Importe:

1.846.590 €

% de proxectos:

24%

Brasil
5

SECtOr MULLEr
Nº de proxectos:

15

Importe:

perú
22

1.320.058 €

% de proxectos:

10%

Bolivia
13

Manos Unidas/Concha Sáez

paraguai
7

Coas comunidades indíxenas
de Illa Ccapi los Uros, Perú.

A nosa comunidade, antes de que se iniciara o proxecto de Manos Unidas,
era unha das máis esquecidas polos gobernos… O noso traballo centrábase
na pesca artesanal, a recollida de ovos, a caza de aves e outras tarefas de
tempada. O proxecto xerou un visible progreso nos nosos procesos
tradicionais e, deste xeito, incrementamos os nosos ingresos económicos;
o que nos motiva hoxe en día a seguir mellorando como comunidade e nos
compromete a traballar día a día para acadalo.
Rody Suaña, Presidente Comunal
Proxecto de desenvolvemento integral
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Proxectos Asia
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174 proxectos
10.254.909,55 euros
11 países
Líbano
6
Iraq
3

Israel 3

palestina
3
1
Xordania

India
143
Vietnam
tailandia
1
1
Camboxa
6

Filipinas
6

Datos destacados de Asia
SECtOr EDUCAtIVO
Nº de proxectos:

65

Importe:

3.094.144 €

% de proxectos:

37%

SECtOr SOCIAL
Nº de proxectos:

37

Importe:

2.116.805 €

% de proxectos:

21%

SECtOr MULLEr
Nº de proxectos:

29

Importe:

1.856.484 €

% de proxectos:

17%

Manos Unidas

Programa comunitario para mulleres
no estado de Uttar Pradesh, India.
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Mamta é unha adolescente que vive en Sandila, unha pequena aldea do
norte da India. Nun contexto familiar caracterizado pola precariedade
económica, Mamta foi dada en matrimonio contra a súa vontade cando só
tiña 12 anos. Tras seis meses de tormentoso e violento matrimonio decidiu
marchar da casa dos seus sogros onde vivía co seu marido e regresar á súa
aldea. Alí foi recibida polo seu antigo grupo de amigas, que a acolleron e
animaron a seguir os seus estudos. Grazas ao proxecto e aos programas
formativos de xeración de ingresos, Mamta cursa estudos de auxiliar de
enfermería e vive na súa aldea rodeada polos seus.

timor
1
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Oriente Medio é outra das rexións onde Manos Unidas vén
facendo un importante esforzo nos últimos anos. Esta zona
atópase na súa fase máis convulsa dende a Segunda Guerra
Mundial. Os conflitos sirio e iraquí provocaron o
desprazamento forzoso de millóns de persoas dentro e fóra

das súas fronteiras. Estes desprazamentos teñen lugar cara a
Turquía, Líbano, Xordania ou Exipto, países veciños que non
dispoñen de moitos recursos e que se viron superados por esta
chegada masiva de refuxiados en tránsito cara a Europa,
colapsando os sistemas sanitarios e educativos. Manos Unidas
segue colaborando con estes países mediante proxectos de
asistencia sanitaria, programas educativos para a poboación
infantil, a mocidade e as mulleres, así como con proxectos de
emerxencia de axuda alimentaria.
No Sueste asiático, durante 2016 seguimos colaborando en
Filipinas nas tarefas de reconstrución tras a emerxencia do
país, tres anos despois do paso do tifón Haiyán. O noso
traballo centrouse fundamentalmente na reconstrución de
infraestruturas educativas que foron destruídas na illa de
Cebú. En Camboxa, ante o enorme reto do país para consolidar
unha economía afectada por décadas de guerra, o traballo
centrouse no desenvolvemento rural e no apoio de iniciativas
de xeración de emprego e ingresos da poboación máis
vulnerable. En Timor Oriental, coa metade da poboación
sumida no analfabetismo e vivindo baixo o limiar da pobreza,
Manos Unidas apoiou pequenas escolas rurais e promoveu a
mellora da capacitación profesional e capacidade de
empregarse da mocidade no medio rural.

Icíar de la Peña

Asia é o continente máis poboado e extenso no que intervén
Manos Unidas e traballamos en zonas tan diversas como
Líbano, Timor Oriental ou India. Este país que concentra
a maior parte dos recursos da área destinados ao
desenvolvemento, viuse moi afectado pola decisión
do goberno de retirar da circulación os billetes de 500 e 1000
rupias, o que tivo consecuencias nefastas para a poboación
máis desfavorecida xa que non ten acceso aos bancos e
depende do efectivo para funcionar no seu día a día.
Isto vén sumarse á xa extrema situación que sofre
a poboación rural, permanentemente castigada pola pobreza,
e á violencia exercitada en todos os ámbitos cara ás mulleres,
nunha sociedade que aínda as considera cidadás de segunda
e as aboca ao matrimonio infantil. Neste escenario,
Manos Unidas centrou o seu traballo en proxectos
enfocados ás mulleres, con especial incidencia na
formación e o fortalecemento comunitario e nos grupos
de aforro e crédito.
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Manos Unidas é unha ONG de desenvolvemento cuxo traballo se centra principalmente no medio e longo prazo,
en iniciativas de desenvolvemento que procuran a autonomía das comunidades coas que colabora. Porén, o noso
permanente apoio no terreo, grazas ás organizacións locais coas que traballamos e á nosa capacidade para enviar
fondos decontado, permitiron que no 2016 atendésemos as necesidades urxentes das persoas e comunidades
máis afectadas por distintas catástrofes e crises humanitarias. Polo tanto, o ano pasado apoiamos a case
235 000 persoas mediante 34 proxectos de emerxencia por un valor total de 2.281.565 €.

Manos Unidas/Marta Carreño

África
120.271

14 proxectos
persoas apoiadas

750.914 €

s

Nos campos de desprazados internos en Juba, capital de Sudán
do Sur, viven en condicións moi precarias arredor de 37 000
persoas. Para paliar esta situación financiamos con 205.003 €
dous proxectos de emerxencia cos que apoiamos directamente a
4.105 persoas que se atopaban sen acceso a servizos básicos de
hixiene, alimentos e auga potable.

s

Emerxencias
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En Etiopía, coa fin de facer fronte aos efectos da fame e detectar
os casos de desnutrición máis graves, apoiamos a máis de
34.000 persoas -entre elas, máis de 4.700 nenos e máis
de 4400 nais embarazadas e lactantes- mediante tres proxectos
de emerxencia por valor de 118.807 €.
Ademais, apoiamos proxectos de emerxencia en Burkina Faso (1),
Chad (1), Eritrea (1), Malawi (2), Mozambique (2),
República Democrática do Congo (1) e Somalia (1).

Asia

6 proxectos 406.088 €

28.450 persoas apoiadas
s

Tres anos despois do paso do tifón Haiyán, continúa en
Filipinas o traballo de reconstrución tras a emerxencia do país.
O noso traballo durante 2016 centrouse na reconstrución de
infraestruturas educativas que foron totalmente destruídas
na illa de Cebú, cun proxecto de máis de 272.000 €.

s

Reuters_ErikdeCastro

Por outra banda, tamén en Filipinas atendemos a emerxencia
humanitaria causada polo tifón Melor mediante un proxecto
de máis de 52.000 € que permitiu apoiar ás comunidades
afectadas da illa de Samar.

América

14

proxectos

85.907 persoas apoiadas

1.124.563 €

s

Manos Unidas

Ademais apoiamos catro proxectos de emerxencia na India.

O terremoto que sacudiu a costa de Ecuador deixou un saldo de 663 mortos e 28.775
desprazados. A través dos nosos socios locais, colaboramos cos territorios máis afectados
e apoiamos a máis de 17 000 persoas mediante 10 proxectos por valor de 875.557 €.
Nunha primeira fase demos resposta ás necesidades básicas de 600 familias e,
nunha segunda fase, a colaboración centrouse en reconstruír as vivendas e
infraestruturas educativas afectadas.

s

A nosa resposta ante o furacán Matthew en Haití vinculouse, nun primeiro momento, á
entrega de equipos médicos e ao desprazamento de persoal sanitario. Con posterioridade,
realizáronse accións para frear o rexurdimento do cólera, rehabilitar vivendas e camiños
e reconstruír a capacidade produtiva das comunidades de cara a relanzar con urxencia
as colleitas perdidas. Manos Unidas apoiou a 63.900 persoas con tres proxectos
valorados en 224.891 €.
Ademais apoiamos un proxecto de emerxencia en Paraguai.
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Síntome realmente privilexiado de poder acompañar a
Manos Unidas como Consiliario Nacional. Cando vas tomando
conciencia do traballo que se realiza en tantas Delegacións
diocesanas, de tantas horas de dedicación e de tanta ilusión,
non cabe senón dar grazas por tanto compromiso, por tantas
tarefas que se realizan a favor dos máis necesitados. Si, eles
son os importantes.
A realidade, a pesar de tantos esforzos, séguenos amosando unha pobreza desgarradora no mundo, que necesita
de moitas mans dispostas a traballar a favor daqueles que
necesitan ver restaurada a súa dignidade persoal. Daquela é
cando cobra verdadeiro sentido a nosa tarefa, a tarefa de
tantas e tantos, que con creatividade e audacia asumimos a
proposta que o papa Francisco expón a toda a Igrexa para
converternos en instrumentos de Misericordia, a través da actualización xenerosa das obras de misericordia: «As obras de
misericordia tocan todos os aspectos da vida dunha persoa.
Podemos levar a cabo unha verdadeira revolución cultural a
partir da simplicidade deses xestos que saben tocar o corpo e
o espírito, é dicir a vida das persoas. É unha tarefa que a comunidade cristiá pode facer súa, consciente de que a chama
a Palabra do Señor a saír sempre da indiferenza e do individualismo, no que se corre o risco de caer para levar unha existencia cómoda e sen problemas. “Aos pobres os tedes sempre
con vós” (Xn12,8), di Xesús aos seus discípulos. Non hai escusas que poidan xustificar unha falla de compromiso cando
sabemos que el se identificou con cada un deles» (Francisco,
Misericorida et Misera 20).
Non caben escusas ante o sufrimento dos nosos irmáns.
Por iso a Igrexa católica en España, desde hai algúns anos,
quere facerse presente nos países máis pobres para promover
proxectos de desenvolvemento que atendan as necesidades
que seguen sendo perentorias e que esixen unha resposta
decidida, como nos reclama o Papa a todos e especialmente
aos católicos: «Aínda hai poboacións enteiras que sofren hoxe
a fame e a sede, e espertan unha grande preocupación as
imaxes de nenos que non teñen nada para comer. Grandes
masas de persoas seguen emigrando dun país a outro na pro-

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Por que o

FACEMOS
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“Non caben escusas
ante o sufrimento
dos nosos irmáns”
cura de alimento, traballo, casa e paz. A enfermidade, nas
súas múltiples formas, é unha causa permanente de sufrimento que reclama socorro, axuda e consolo. As cárceres son
lugares nos que, con frecuencia, as condicións de vida inhumana causan sufrimentos, en ocasións graves, que se engaden ás penas restritivas. O analfabetismo aínda está moi
estendido, impedindo que se formen os nenos e as nenas, expoñéndoos a novas formas de escravitude. A cultura do individualismo exasperado, sobre todo en Occidente, fai que se
perda o sentido da solidariedade e a responsabilidade cara aos
demais. O mesmo Deus segue sendo un descoñecido para
moitas persoas; isto representa a máis grande das pobrezas
e o maior obstáculo para o recoñecemento da dignidade inviolable da vida humana» (Francisco, Misericorida et Misera 18).
Esa presenza da Igrexa en España para poñer en marcha
proxectos de desenvolvemento nos países máis pobres, a
través da acción de Manos Unidas, segue sendo necesaria.
Aquel empeño das nosas fundadoras, que tantos froitos deu
ao longo de cincuenta e oito anos, segue tendo pleno senso.
E así o constatamos no traballo de toda a organización e nas
múltiples tarefas que se desenvolven na mesma. Desde o compromiso de quen colabora e traballa nos Servizos Centrais ata
as tarefas que se desenvolven en todas as nosas Delegacións.
É necesario seguir apostando polo desenvolvemento
integral da persoa alí onde sofre. Por isto, agradézovos e anímovos a seguir traballando con constancia e xenerosidade a
favor dos máis necesitados. Ese labor artesanal á hora de
facer presente a misericordia de Deus no medio do mundo
que realizades os membros da asociación, os socios, os voluntarios, os colaboradores, os benfeitores e os traballadores
expresa un amor desbordado, un interese real polo outro, que
sempre consideramos como un don para nós (Cfr. Francisco,
mensaxe para a Coresma 2017). Moitas grazas e adiante.

+ Carlos Escribano Subías
Bispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
e Consiliario de Manos Unidas
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Manos Unidas/Javier Mármol

As nosas

CONTAS
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47.620.623 € recadados
87% ingresos de fontes privadas
90,2% destinado ás fins de Manos Unidas

por Manos Unidas no ano 2016

e o 13% do sector público

o 85,1% a Proxectos de Desenvolvemento e o 5,1% a Sensibilización

O

38,3% dos fondos provén

dos nosos socios

transparencia
Manos Unidas é unha organización comprometida coa TRANSPARENCIA dos seus fondos; é
un dos nosos valores como institución e é fiel reflexo da nosa aposta por responder perante a
sociedade que confía en nós.

As nosas contas anuais sometéronse á auditoría de Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.
(Véxase a páxina 26)

Manos Unidas cumpre os
principios de transparencia e
boas prácticas establecidos
pola Fundación Lealtad.
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Está cualificada para optar a
financiamento pola Axencia
Española de Cooperación
Internacional para o

Manos Unidas
cumpre co
compromiso de
transparencia e
bo goberno da
Coordinadora de ONGD
de España.
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ORIXE DOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS

Ingresos Privados: 87,0%

Fins de Manos Unidas: 90,2%

Socios e doadores (1)

18.117.948.-

Sensibilización

parroquias e entidades relixiosas

10.472.149.-

proxectos de desenvolvemento (3)

Colexios

1.127.440.-

Emerxencias

787.674.-

Herdanzas e legados

2.494.545.39.829.082.-

Xestión de proxectos

1.765.761.-

TOTAL FINS MANOS UNIDAS

44.089.387.-

7.839.979.-

Outros

2.861.609.-

TOTAL SECTOR PRIVADO

41.206.801.-

Ingresos Públicos: 13,0%
Unión Europea

Promoción e Captación de Recursos: 2,8%
promoción e captación de recursos

1.356.699.-

Administración e Estrutura: 7,0%
590.000.-

Administración e estrutura

Internacional ao Desenvolvemento (AECID)

2.138.909.-

TOTAl GASTOS 2016:

Administración local e autonómica

3.425.133.-

3.458.558.-

Axencia Española de Cooperación

TOTAL SECTOR PúBLICO

6.154.042.-

INGRESOS DE RECADACIÓN 100%
OUTROS INGRESOS (2)

-1.284.022.-

DÉFICIt ANO 2016*

47.360.843.259.780.-

TOTAl INGrESOS 2016:

48.904.645.-

47.620.623.-

OrIXE DOS INGrESOS DE rECADACIóN (%)
87,0%

13,0%

Privados

Públicos

DIStrIBUCIóN DOS GAStOS (%)
90,2%

9,8%

Fins de Manos Unidas

Outros

promoción e
captación de recursos 2,8%

Sensibilización

5,1%
Adm. e estrutura

7%

AECID
Unión
Europea 1,3% 4,5% Adm. local e
autonómica

7,2%

Outros: Colexios, emerxencias,

10,1%
22,1%
parroquias e
entidades
relixiosas

16,6%
Herdanzas
e legados

actividades de
sensibilización,
subvencións privadas,
ingresos financeiros e
outros ingresos privados.

85,1%
proxectos de
desenvolvemento

38,3%
Socios e
doadores

(1) Inclúe doazóns particulares, asociacións e fundacións, empresas e anónimos.
(2) Inclúe resultados extraordinarios, a devolución ou cancelación de axudas outorgadas
nos anos anteriores, diferenzas de cambio positivas e provisión aplicadas.
(3) Esta cifra corresponde aos proxectos aprobados máis as anualidades dos diferentes
convenios apoiados pola AECID.
* O déficit do ano 2016 se compénsase cos superávit de campañas anteriores.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS
Os gastos dividense entre os destinados ao cumprimento das fins de Manos Unidas e os gastos de funcionamento.
l GASTOS DE SENSIBILIZACIÓN: Inclúe os gastos da Área de
l GASTOS DE FUNCIONAMENTO:
educación para o desenvolvemento así como os dedicados a esta w Promoción e captación de recursos. Inclúe os gastos da
finalidade pola Área de comunicación e presenza pública.
Área de comunicación e presenza pública destinados a captar
fondos e a promover a actividade da organización.
l GASTOS DE PROXECTOS: Inclúe o importe do total dos
proxectos aprobados no exercicio ademais dos gastos de xestión,
persoal, auditorías e avaliacións de proxectos financiados.

w Gastos de administración e estructura. Son os gastos
orixinados na xestión e administración da organización.
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Informe de Auditoría

Agradecementos

O informe completo de Auditoría pódese conseguir en formato PDF na nosa páxina web
(www.manosunidas.org) ou impreso nas nosas Delegacións e Servizos Centrais.

O labor que realizamos en favor dos países máis pobres sería imposible sen os amigos e colaboradores de Manos
Unidas. Unha longa listaxe de voluntarios, contratados, socios, doadores individuais e colectivos, empresas,
bancos, asociacións e fundacións apoian este labor mediante doazóns, financiando conxuntamente proxectos de
desenvolvemento, patrocinando iniciativas ou prestando servizos moi diversos. É especialmente relevante a
achega das escolas e as parroquias.
A relación de entidades que financian conxuntamente proxectos de desenvolvemento figura no noso «Libro de
proxectos», editado xunto a esta memoria.
Manos Unidas agradece especialmente a todos os medios de comunicación, nacionais, autonómicos e locais
(xornais, revistas, emisoras de radio e televisión), a difusión das nosas mensaxes e a publicación gratuíta dos
nosos anuncios.

A todos, moitísimas grazas
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QUERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS
Enchendo este cupón, chamando de balde ao 900 811 888, ou en manosunidas.org

DELEGACIÓNS DE MANOS UNIDAS
(enderezos)

Sumario
3
4
8

Carta da presidenta
Quen somos?
Que facemos?
9 Sensibilización
13 Proxectos
Por que o facemos?
As nosas contas
Agradecementos
Delegacións (enderezos)

Foto portada: Manos Unidas/Javier Mármol

2

Alberto Prieto

23
24
26
27

15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26.
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta.
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27.
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H.
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala
7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC.
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 98-91 1ºA.
Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630
ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª.
Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo.
Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2.
Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879

Nome

M2016G

NIF

Apelidos

Domicilio

Poboación

Código Postal

Provincia

Data de nacemento

Correo electrónico

Móbil

IMPORTE
q 6€
o 20 €

PERIODICIDADE

AUMENTAR COTA

o Unha soa vez o Trimestral
o ..................... o Semestral

o 30 euros

o Anual

o .................... €

o Mensual

o 5 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS OU TRANSFERENCIAS
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos o comprobante
que che dará a entidade bancaria)

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE CARGO DIRECTO SEPA
Titular conta

Número de conta IBAN
Mira o teu talonario, cartilla ou extracto e enche os datos do mesmo na súa totalidade.

E S
TARXETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:
................ / ................
Sinatura do titular:

Data: ........................ de .................................................. de 201.......
Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o debedor autoriza (A) a Manos Unidas a enviar instrucións á entidade do debedor para cargar
na súa conta e (B) á entidade para efectuar os cargos na súa conta seguindo as instrucións de Manos Unidas.

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e co RD 1720/2007 polo que se establece o seu regulamento de desenvolvemento,
informámoste que os teus datos forman parte dun ficheiro titularidade de Manos Unidas, debidamente rexistrado no Rexistro Xeral de Protección de Datos, creado coa finalidade de
xestionar todo o relativo á túa condición de socio e colaborador. Así mesmo, os datos serán utilizados por Manos Unidas para manterte informado sobre outras actividades da nosa
organización. Podes exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita a Manos Unidas. Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo
nº 38 – 3º. 28004 Madrid, ou no enderezo protecciondedatos@manosunidas.org.
Non desexo recibir información de Manos Unidas

q

Para calquera consulta podes dirixirte a: socios@manosunidas.org ou ao 91 308 20 20

As doazóns a Manos Unidas dan dereito á dedución fiscal correspondiente,
cos los límites legais establecidos.

Respuesta comercial
Autorización nº 12.979
B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94

Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

Servizos Centrais
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

DOBRAR POR AQUÍ
Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
da Concordia 2010

E EN 2017
SEGUIMOS TRABALLANDO
PORQUE...

O MUNDO NON NECESITA MÁIS COMIDA
NECESITA MÁIS XENTE COMPROMETIDA
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2016

QUERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS
Enchendo este cupón, chamando de balde ao 900 811 888, ou en manosunidas.org
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26.
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta.
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27.
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H.
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala
7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC.
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 98-91 1ºA.
Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630
ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª.
Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo.
Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2.
Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879

Nome

M2016G

NIF

Apelidos

Domicilio

Poboación

Código Postal

Provincia

Data de nacemento

Correo electrónico

Móbil

IMPORTE
q 6€
o 20 €

PERIODICIDADE

AUMENTAR COTA

o Unha soa vez o Trimestral
o ..................... o Semestral

o 30 euros

o Anual

o .................... €

o Mensual

o 5 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS OU TRANSFERENCIAS
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos o comprobante
que che dará a entidade bancaria)

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE CARGO DIRECTO SEPA
Titular conta

Número de conta IBAN
Mira o teu talonario, cartilla ou extracto e enche os datos do mesmo na súa totalidade.

E S
TARXETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:
................ / ................
Sinatura do titular:

Data: ........................ de .................................................. de 201.......
Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o debedor autoriza (A) a Manos Unidas a enviar instrucións á entidade do debedor para cargar
na súa conta e (B) á entidade para efectuar os cargos na súa conta seguindo as instrucións de Manos Unidas.

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e co RD 1720/2007 polo que se establece o seu regulamento de desenvolvemento,
informámoste que os teus datos forman parte dun ficheiro titularidade de Manos Unidas, debidamente rexistrado no Rexistro Xeral de Protección de Datos, creado coa finalidade de
xestionar todo o relativo á túa condición de socio e colaborador. Así mesmo, os datos serán utilizados por Manos Unidas para manterte informado sobre outras actividades da nosa
organización. Podes exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita a Manos Unidas. Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo
nº 38 – 3º. 28004 Madrid, ou no enderezo protecciondedatos@manosunidas.org.
Non desexo recibir información de Manos Unidas

q

Para calquera consulta podes dirixirte a: socios@manosunidas.org ou ao 91 308 20 20

As doazóns a Manos Unidas dan dereito á dedución fiscal correspondiente,
cos los límites legais establecidos.

Respuesta comercial
Autorización nº 12.979
B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94

Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

Servizos Centrais
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

DOBRAR POR AQUÍ
Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
da Concordia 2010

E EN 2017
SEGUIMOS TRABALLANDO
PORQUE...

O MUNDO NON NECESITA MÁIS COMIDA
NECESITA MÁIS XENTE COMPROMETIDA
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