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Benvolguts amics, 
 

Un any més em dirigeixo a tots vosaltres, com a presidenta 

de Mans Unides, per compartir algunes de les activitats 

destacades de la nostra tasca el 2018. Activitats que hem 

dut a terme gràcies al suport de tantes persones que, com 

vosaltres, han estat capaces de dedicar temps i esforç a 

millorar les condicions de vida de milers d’éssers humans 

més enllà de les nostres fronteres.  
 

Durant 12 mesos, i amb el lema «Comparteix el que importa», a Mans Unides hem con-

tinuat treballant, com venim fent des del nostre naixement, per posar en comú expe-

riències, iniciatives i propostes que ens han ajudat a viure la solidaritat amb les mans 

obertes i «sense demanar res a canvi, sense peròs ni condicions», com ens va demanar 

el papa Francesc en el missatge que va dirigir al món amb motiu de la Primera Jornada 

Mundial dels Pobres.  
 

Amb la Campanya «Comparteix el que importa», posem fi al trienni 2016-2018 en el 

qual hem centrat els nostres esforços a «plantar-li cara a la fam», recuperant l’objectiu 

primer de les nostres fundadores, les dones d’Acció Catòlica que fa 60 anys van decidir 

acabar amb les fronteres de la fam al món.  
 

L’any 2018 vam saber per la FAO que el nombre de persones que passen fam havia aug-

mentat fins a 815 milions, enfront dels 777 milions del 2015. Un augment inacceptable 

que hauria de fer que la comunitat internacional es plantegés, d’una vegada per sempre, 

què és el que estem fent.  
 

A Mans Unides assumim com a pròpia la responsabilitat de fomentar en la societat es-

panyola la consciència de l’escàndol de la fam i la pobresa, i de denunciar les estructures 

injustes que els mantenen.  
 

Com podràs veure en aquestes pàgines, al llarg del 2018 vam treballar per compartir el 

nostre missatge de denúncia i les nostres propostes, experiències i iniciatives de canvi, 

per aconseguir un món més just. Els qui formem Mans Unides, totes les persones que 

us heu sumat al llarg dels anys a la nostra tasca, no en tenim prou amb compartir una 

sensibilitat o una preocupació per la situació de pobresa que viuen centenars de milions 

de persones al món. Per a nosaltres és important passar a l’acció i compartir les possibles 

solucions.  
 

Ja fa molts anys que les nostres fundadores ens van demanar sumar forces per acabar 

amb la fam al món. Des d’aquestes ratlles, benvolguts amics, us demano que no deixeu 

de compartir el que de debò importa, perquè «tots units, i en connexió amb aquells que 

es consagren a la mateixa tasca, podem molt més que no pas creiem».  
 

El 2018, la unió dels 73.381 socis i col·laboradors de Mans Unides va fer possible que la 

nostra lluita contra la pobresa arribés a prop d’un milió i mig de persones a través de 

564 projectes de desenvolupament en 54 països.  
 

GRÀCIES per la vostra col·laboració i compromís. GRÀCIES per fer-ho possible.  
 

Clara Pardo 
Presidenta de Mans Unides

Carta de la Presidenta
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Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya  

per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament dels països  

més desfavorits i en via de desenvolupament. És, alhora,  

una Organització No Governamental per al Desenvolupament 

(ONGD), de voluntaris, sense ànim de lucre, catòlica i seglar. 
 

La nostra missió és lluitar contra la pobresa, la fam, la nutrició  

deficient, la malaltia i les carències en l’àmbit educatiu;  

i treballar per erradicar les causes estructurals que  

les produeixen: la injustícia, el repartiment desigual  

dels béns, la manca d’oportunitats entre les persones i  

els pobles per a la defensa dels seus drets, els prejudicis,  

la insolidaritat, la indiferència i la crisi de valors humans 

i cristians.
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El 1955, la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques va  

declarar «la guerra a la fam». Les Dones d’Acció Catòlica Espanyola  

van recollir aquesta crida i, el 1959, van llançar la primera «Campanya 

contra la Fam a Espanya» a partir de la qual s’ha anat configurant  

l’actual Mans Unides. 



Mans Unides és una organització conformada,  

majoritàriament, per dones voluntàries, i això és,  

actualment, un senyal d’identitat que perviu des dels  

primers dies de l’Organització. La participació de persones 

voluntàries en tots els nivells i àmbits de treball permet 

ampliar de manera molt significativa l’abast de la tasca 

desenvolupada a les delegacions i els Serveis Centrals  

de Mans Unides. Al tancament de 2018, l’Organització 

comptava amb 5.345 voluntaris –xifra que ha  

crescut de manera sostinguda en els darrers anys–  

i 143 persones contractades.  

 

Així mateix, un component essencial de Mans Unides és  

la solidaritat dels seus 73.381 socis i col·laboradors, 

les aportacions dels quals van representar la màxima  

font d’ingressos de l’Organització.  

 

Finalment, i com a resultat de l’esforç per diversificar  

els socis locals amb què treballem al Sud –ONG,  

congregacions religioses, associacions, cooperatives, etc.–, 

el 2018 van augmentar a gairebé 500 les organitzacions 

amb què Mans Unides es coordina per dur a terme els  

projectes de desenvolupament a Àfrica, Àsia i Amèrica.  

 

A totes les persones compromeses amb Mans Unides… 

moltes gràcies!

EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
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5.345 voluntaris

73.381 socis i col·laboradors

143 treballadors contractats
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ÒRGANS DE GOVERN

72 Presidentes-delegades diocesanes 1 Representant dels Serveis Centrals

L’Assemblea General es l’òrgan suprem de govern de Mans Unides.  
Es reuneix dos cops l’any.

La Comissió Permanent és l’òrgan de govern que, subordinat a l’Assemblea General i  
seguint les seves directrius, dirigeix el funcionament de Mans Unides. Es reuneix un cop al mes. 

Presidenta 
Clara Pardo

Consiliari 
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliari 
José Antonio Álvarez*

* Des de l’octubre del 2018, Óscar García ocupa el càrrec de viceconsiliari.  
** Des del juny del 2018, Ana Torralba i Rosario Martínez substitueixen  
     Josefa Ribas i Eladio Seco-Herrera com a representants de l’Assemblea.  
     També des del juny, Salvador Saura ocupa la plaça de Julián Jiménez  
     com a representant dels Serveis Centrals.

Vicepresidenta 
Guadalupe Sierra

Secretari 
José Valero

Tresorer 
Genaro Seoane

Secr. gral. Acció Catòlica 
Vacant

5 Presidentes-delegades  
representants de l’Assemblea 

Josefa Ribas**, Encarnación Pérez,  
Joan Martí, Elena Garvía,  

Eladio Seco-Herrera**

3 Representants dels  
Serveis Centrals   

Macarena Aguirre, 
Isabel Vogel,  

Julián Jiménez**

COMISSIÓ PERMANENT

ASSEMBLEA GENERAL

Comissió PermanentPresidenta

Gràcies a la seva estructura diocesana, Mans Unides  
és present en tot el territori espanyol a través de  
72 delegacions i més de 500 comarcals. La presència 
de l’Organització en parròquies, pobles i ciutats  
és una de les raons de l’arrelament de Mans Unides 
en la societat espanyola i permet que moltes  
persones puguin implicar-s’hi i activar la seva  
solidaritat a les seves localitats.  
 
Els Serveis Centrals de Mans Unides estan ubicats  
a Madrid i duen a terme les dues línies de treball  
que comparteixen amb les delegacions:  
la sensibilització de la població espanyola i  
la recaptació de fons per finançar projectes, plans i 
programes de desenvolupament als països del Sud.

Davant de desafiaments i problemàtiques  
de caràcter global, Mans Unides aposta pel  
treball en coordinació amb altres organitzacions 
nacionals i internacionals i, any rere any,  
aprofundeix la seva participació en xarxes  
amb l’objectiu d’incidir en les causes  
que provoquen la fam i la pobresa al món.  
 

l Associació Espanyola de Fundraising.  
l CIDSE. Aliança internacional d’organitzacions  
     catòliques de desenvolupament.   
l CONCORD. Confederació europea d’ONG per    
     al desenvolupament i l’ajuda humanitària.  
l CONGDE. Coordinadora d’ONG per  
     al desenvolupament d’Espanya.  
l Consell Nacional de Missions.  
l Dicasteri per al Servei al Desenvolupament  
     Humà Integral.  
l Enllaça’t per la Justícia.   
l Fons de Nova Evangelització.  
l Fòrum de Laics.  
l Fundació Sur.   
l Observatori de Responsabilitat Social  
     Corporativa.    
l Pacte Mundial.  
l Plataforma del Voluntariat a Espanya.  
l UMOFC. Unió Mundial d’Organitzacions  
     Femenines Catòliques. 
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Secretaria Direcció 
Secretaria Tècnica

DELEGACIONS DIOCESANES

ÒRGAN DE GESTIÓ

Vicepresidenta-Vicedelegada Secretària

EQUIP DIRECTIU DIOCESÀ

TresoreraPresidenta-Delegada

Els Serveis Centrals són els serveis tècnics i administratius encarregats de 
portar a la pràctica els acords adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Àrea d’Administració de 
Recursos i Persones

Àrea de Comunicació  
i Presència Pública

Àrea de Delegacions

Àrea de Projectes
Àrea d’Educació  

per al Desenvolupament
Àrea de Gestió Financera  

i Planificació

SERVEIS CENTRALS

Presidenta 
Clara Pardo

Secretari general 
Ricardo Loy
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Mans Unides, inspirant-se en el valor ètic de la solidaritat,  

en l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església, promou  

dues línies de treball:  
 

     l Donar a conèixer i denunciar l’existència de la fam 

          i de la pobresa, les seves causes i les seves  

          possibles solucions. 
 

     l Reunir mitjans econòmics per finançar els programes,  

          plans i projectes de desenvolupament integral dirigits a  

          atendre aquestes necessitats.

8



Una de les principals línies de treball de Mans Unides és la sensibilització  
de la societat espanyola sobre l’existència de la fam al món –que afecta,  
el 2019, al voltant de 821 milions de persones–, a fi de promoure  
una reflexió col·lectiva sobre les causes que la provoquen.

G
ab

ri
el

 G
on

zá
le

z

9

Ens passem la vida compartint. 
#ComparteixElQueImporta 
Planta-li cara a la fam. 

mansunides.org
900 811 888

COMPARTEix
el que importa

A.F 310X440-catalan.indd   1

El 2016 vam iniciar un pla de treball triennal en què, amb 

el lema «Planta-li cara a la fam», vam posar encara més 

interès a aprofundir en les causes i conseqüències de la 

fam al món. Amb la nostra Campanya «Comparteix el que 

importa», el 2018, últim any del trienni, ens vam fixar es-

pecialment en els nostres comportaments i actituds per 

promoure el canvi i el compromís per un món on totes les 

persones puguem viure en condicions dignes.  

 

Perquè entenem que l’accés a una alimentació sana, se-

gura i apropiada no ha de ser un privilegi d’uns quants, 

sinó que és un dret humà fonamental que no podem des-

lligar de la resta de drets.  

 

El 2018 vam aprofundir en la idea de «compartir el que 

importa» amb els nostres entorns: propostes, alternati-

ves i iniciatives de desenvolupament sostenible que, en 

paraules del Papa, fossin «vehicle de solidaritat i com-

partició amb els més necessitats» i que ens permetessin 

avançar en l’eradicació del fam al món.  

 

Així, vam promoure iniciatives d’accés als aliments per al 

consum humà i no per al benefici econòmic, donant su-

port a les comunitats rurals en el conreu i la producció di-

versificada d’aliments que no siguin objecte d’especula-

ció; vam difondre alternatives de consum local i vam 

acompanyar en accions de denúncia contra l’especulació 

dels aliments; vam donar suport a sistemes de producció 

mediambientalment sostenibles on el protagonisme va 

recaure en les famílies pageses; vam impulsar la produc-

ció d’aliments per al consum local i la venda d’excedents 

i, tant al Sud com en la societat espanyola, vam proposar 

accions concretes contra la pèrdua i el malbaratament 

d’aliments.
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Les nostres 72 delegacions, repartides per tota la geo-

grafia espanyola, així com els voluntaris, les organitzacions 

i empreses que hi col·laboren, fan possible les activitats de 

sensibilització i recaptació que ens permeten difondre els 

nostres missatges i dur a terme el treball de cooperació al 

desenvolupament a Àfrica, Àsia i Amèrica.  

A més de les habituals iniciatives de les delegacions i 

d’activitats ja històriques com l’«Operació Bocata» i el «So-

par de la Fam», cal destacar la imaginació i el compromís 

de milers de persones voluntàries durant el llançament de 

la nostra Campanya anual el mes de febrer, moment en què 

es compta, a més, amb la participació de representants dels 

nostres socis locals al Sud i la col·laboració inestimable de 

mitjans de comunicació, institucions, parròquies, col·legis, 

universitats i diversos espais socioculturals n 

L’Operació Enllaç és una activitat orientada a vincular particulars o 

grups de persones (col·legis, universitats, parròquies, empreses, col·lec-

tius professionals) amb un o alguns dels projectes als quals Mans Unides 

dona suport al Sud. Durant el 2018, es van fer 449 Operacions Enllaç que 

van permetre sensibilitzar la població espanyola sobre les condicions de 

vida de les comunitats a què donem suport i van facilitar la recaptació de 

fons destinats a finançar el projecte «enllaçat» i uns altres d’impulsats 

per Mans Unides.  

El 2018 vam comptar amb 84 donacions que van permetre el finan-

çament directe de projectes específics, i es va donar suport a un total de 

68 iniciatives de desenvolupament n

Des d’Operació Enllaç

68 projectes amb el suport  
          de finançament directe

Segell solidari de Mans Unides
Durant el 2018 vam consolidar l’aliança amb empreses i organitzacions que ens 

donen suport en la nostra missió d’acabar amb la fam. En aquesta publicació volem 

destacar una col·laboració que ha viatjat ben lluny per arribar a moltes persones: el se-

gell solidari de Mans Unides.  

El segell, el primer emès per Correos dins la seva sèrie Valors Cívics, van presentar-

lo a la seu central de Correos a Madrid i en diverses delegacions a tot Espanya i va tenir 

una tirada de 240.000 exemplars de la qual es va destinar el 3% a donar suport a un 

projecte dirigit a l’enfortiment educatiu i la prevenció de la violència per a menors en 

situació de risc a San Pedro Sula (Hondures). La iniciativa, emmarcada en el programa 

socioeducatiu «Pas a Pas», ofereix suport extraescolar i psicomèdic a 170 nens, nenes 

i joves, així com activitats formatives per a 50 pares i mares n
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Des dels seus orígens, Mans Unides és present a les 

parròquies de tot Espanya. A través d’aquestes, la institu-

ció ofereix a les comunitats cristianes una via per al com-

promís amb les comunitats més empobrides d’Àfrica, 

Amèrica i Àsia.  

El 2018, les delegacions 

van engegar diverses iniciati-

ves de sensibilització dels fe-

ligresos en què es van propo-

sar canvis de valors i compor-

taments en l’àmbit personal 

i estructural. Per a això, es van 

difondre materials de forma-

ció cristiana per a la nostra 

Campanya «Comparteix el 

que importa», així com per a 

les festivitats de Quaresma, 

Advent i Nadal. Així mateix, 

es van dur a terme accions 

d’educació per al desenvo-

lupament amb altres orga-

nitzacions eclesials i civils 

amb motiu de la Jornada Mun-

dial dels Pobres, la vigília 

d’Enllaça’t per la Justícia i la 

celebració del dia de la UMOFC, 

entre altres activitats n

A les parròquies

Les delegacions  
de Mans Unides

449 Operacions Enllaç  
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Amb el lema «Ara et toca cuinar a tu. Quina és la teva 

recepta per lluitar contra la fam?», la IX Edició del Festival 

de Clipmetratges de Mans Unides ens va animar a refle-

xionar sobre les conseqüències que el nostre estil de vida 

i model de consum tenen sobre les comunitats més em-

pobrides. En aquesta edició, es van presentar a concurs 

1.353 vídeos en les seves dues categories: General (174 ví-

deos) i Escoles (981 a secundària i 198 a primària) n  

clipmetrajesmanosunidas.org

En la seva 38a edició, els Premis Mans Unides van con-

tinuar impulsant i reconeixent aquells treballs que, des de 

l’escola i els mitjans de comunicació, donen a conèixer la 

realitat de les comunitats més desfavorides. L’Organitza-

ció va atorgar el Premi Especial «Mans Unides» a Ángel Ex-

pósito pel seu compromís professional amb les realitats 

menys visibles. Ana Palacios i Francisco Javier Carrión van 

rebre ex aequo el Premi Mans Unides de Premsa; Cons-

tanza Portnoy va resultar guardonada en la categoria de 

Fotoperiodisme, i els nens Diego M. Marjotie i María 

Alonso-Tejón van rebre el premi en les categories de Relats 

i Cartells, respectivament n

Comunicació i presència pública

Durant el 2018, vam treballar perquè els missatges de la nostra 

Campanya anual arribessin a centenars de milers de persones a través 

de nombroses activitats promogudes per les delegacions i de publica-

cions impreses, vídeos, recursos edu-

catius, espots i falques radiofòniques.  

Refermem la nostra col·labora-

ció amb els mitjans de comunicació 

en ràdio, premsa i televisió gràcies a 

l’enviament regular de continguts a 

les redaccions i als viatges amb pe-

riodistes al terreny. Així mateix,     

comuniquem el nostre treball de 

desenvolupament i sensibilització a 

través dels canals institucionals, com la nostra revista quadrimes-

tral –amb una tirada anual pròxima als 400.000 exemplars–, les 

xarxes socials de l’Organització –amb 250.000 seguidors en els 

comptes de les delegacions i més de 140.000 seguidors a les xarxes 

de Serveis Centrals– i la nova web institucional, publicada al març 

del 2018 i la renovació de la qual 

representa un esforç per fer més 

accessible la informació de Mans 

Unides i apropar-nos encara més a 

les persones a qui donem suport 

mitjançant els nostres projectes. 

Mereix una menció especial l’a-

bast dels nostres vídeos a través 

del canal Youtube, on, el 2018, 

vam quintuplicar el nombre de 

subscriptors i visualitzacions n
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La Noche de Cadena 100:  
amb Etiòpia al cor

Premis Mans Unides 2018

IX Festival de Clipmetratges 
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Un any més, La Noche de Cadena 100 va ser una oportu-

nitat per omplir de música i solidaritat el Wizink Center de Ma-

drid. Artistes com Amaia Montero, Pablo López, Amaia i Alfred, 

Soraya, Malú, Rosana, Manolo García i Mikel Erentxun, entre 

d’altres, van brillar en una vetllada dedicada a la sensibilització 

i a la recaptació de fons per a un projecte en suport a les per-

sones amb discapacitat a Etiòpia. La iniciativa, executada per 

l’associació SALU, ofereix a aquestes persones oportunitats 

de formació en oficis i activitats generadores d’ingressos perquè 

puguin valer-se per si mateixes i viure en condicions dignes n



12

Per donar suport a la nostra feina de sensibilització vam comptar, per pri-

mera vegada, amb la figura d’un ambaixador que ens va ajudar a difondre els 

missatges de Mans Unides a través de la seva participació en mitjans de co-

municació i activitats públiques.  

En la seva primera acció com a ambaixador, el piragüista i quàdruple me-

dallista olímpic Saúl Craviotto va viatjar a Moçambic per conèixer de primera 

mà el treball de Mans Unides i ens va ajudar a visibilitzar i apropar a la societat 

i als seus seguidors la lluita contra la pobresa. A través de la difusió de la nos-

tra tasca en les seves xarxes socials i en els diversos mitjans i actes en què va 

tenir presència, vam aconseguir arribar a més de 120.000 persones n  

Més informació sobre el viatge d’en Saúl al cor de Moçambic ea:  

craviottomozambique.manosunidas.org

El 2018 va ser, per a Mans Unides i per a totes les or-

ganitzacions catòliques de desenvolupament que formen 

part de la xarxa CIDSE, el tercer any de la campanya «Can-

viem pel planeta, cuidem les persones», l’objectiu de la 

qual és sensibilitzar sobre la necessitat de canviar el nostre 

estil de vida, les nostres actituds i els hàbits de producció 

i consum. L’any passat ens vam centrar en una cosa tan 

quotidiana i central com l’energia: els seus usos, les con-

seqüències de l’ús dels combustibles fòssils, les alternati-

ves, etc. En el marc d’aquesta campanya va tenir lloc el pri-

mer Campament Sostenible de Mans Unides amb 23 joves 

de 10 delegacions, on es va promoure un estil de vida so-

lidari, sostenible i compromès. Al desembre del 2018, qua-

tre d’aquests joves van viatjar a Polònia per participar en 

les activitats organitzades per CIDSE entorn de la COP 24, 

la conferència de l’ONU sobre canvi climàtic n

En l’àmbit espanyol, el 2018 vam continuar treba-

llant en la campanya «Si cuides el planeta, combats la 

pobresa» al costat de l’aliança d’entitats catòliques 

Enllaça’t per la Justícia. El missatge de la campanya, 

inspirat en l’encíclica Laudato Si’, planteja que la po-

bresa al món i el deteriorament ambiental no són dos 

problemes diferents «sinó les dues cares d’un mateix 

problema socioambiental», relacionat amb els nostres 

hàbits de vida i de consum. Durant dos anys hem apro-

fundit en la comprensió i pràctica d’aquest missatge 

a través de les propostes recollides en un «decàleg 

verd». Des de mitjans del 2018 i durant els dos anys 

següents, connectarem diferents accions quotidianes 

–com l’alimentació, el transport i la roba– amb els re-

cursos naturals necessaris, a fi i efecte de trobar ca-

mins per combatre la pobresa i tenir cura del planeta 

a partir dels nostres propis comportaments n 
 

enlazateporlajusticia.org

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Canal: Manos Unidas@manosunidas
Les nostres  

xarxes socials:

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta
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Saúl Craviotto,  
primer ambaixador de Mans Unides

«Canviem pel planeta,  
  cuidem les persones»
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El compliment del dret a l’alimentació és un dels principals 

objectius del nostre treball des de la creació de Mans Unides 

com a «Campanya Contra la Fam» el 1959. Per això, durant 

el 2018 vam aprovar 110 nous projectes destinats a garantir 

mitjans de vida adequats per a les famílies, amb una inversió 

de 9.925.522 €; és a dir, un 28 % del pressupost total execu-

tat. Mitjançant aquests projectes, vam promoure, d’una 

banda, una agricultura familiar sostenible i respectuosa amb 

el medi ambient i, per una altra, la generació d’ingressos ne-

cessaris per a una vida en condicions dignes. Gràcies a aques-

tes línies d’intervenció, les comunitats poden aconseguir una 

seguretat alimentària adequada i una millora nutricional, així 

com la possibilitat real de veure els seus drets reconeguts, 

mitjançant l’accés a l’educació, salut, habitatge digne, etc.  

 

A través dels 564 projectes posats en marxa amb els nostres 

socis locals el 2018, vam donar suport directament a 1.422.011 

persones a Àfrica, Amèrica i Àsia, de les quals el 57% van ser 

dones. A Mans Unides considerem clau continuar lluitant per 

eliminar les desigualtats entre homes i dones, conscients que 

les dones continuen estant invisibilitzades en una gran part 

dels contextos on treballem. Així mateix, continuem atenent 

migrants, refugiats i desplaçats, ja que els actuals conflictes 

en cadascun dels continents fan que, desgraciadament, hagi 

augmentat de manera alarmant el nombre de persones obli-

gades a desplaçar-se dins el seu mateix país o a països veïns.  

La nostra Organització va treballar durant el 2018 amb ga-

irebé 500 socis locals, agents imprescindibles per fer realitat 

el desenvolupament de les comunitats més empobrides. Per 

això, creiem essencial escoltar, acompanyar i enfortir cada 

cop més els nostres socis, ja que, d’aquesta manera, es mi-

llora també la sostenibilitat dels projectes. L’experiència 

acumulada en dècades de treball ens porta a conèixer cada 

cop millor les realitats en què incidim i a poder establir prio-

ritats estratègiques en cada zona.  

 

En aquestes pàgines volem destacar, a més, la generosa 

col·laboració de la societat civil espanyola, organismes pú-

blics i institucions privades que, de manera compromesa, 

van confiar els seus recursos a Mans Unides el 2018 i van fer 

possible el nostre treball de desenvolupament en 54 països 

del Sud. Gràcies a aquesta solidaritat, l’any passat vam fi-

nançar iniciatives de desenvolupament per un import total 

de 35.903.339 €.  

 

Creiem fermament que un món més equitatiu és possible i 

per això continuarem lluitant perquè totes les persones gau-

dim dels mateixos drets, amb independència del nostre lloc 

de naixement.
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A Mans Unides fa 60 anys que lluitem contra la fam i que posem el dret al desenvolupament al centre de  
la nostra missió. L’any passat vam donar suport a 564 nous projectes entre els quals figuren principalment 
iniciatives de desenvolupament i diverses accions d’emergència. Per definir de manera més precisa  
el nostre acompanyament a les comunitats del Sud, el 2018 vam adaptar la denominació dels nostres  
sectors de treball: «Alimentació i mitjans de vida», «Educació», «Salut», «Drets humans i societat civil», 
«Drets de les dones i equitat», «Medi ambient i canvi climàtic» i «Aigua i sanejament».
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564 projectes

1.422.011 persones amb suport directe

54 països

35.903.339,22 € d’inversió



Projectes de Mans U

Mans Unides ha aprovat el 2018  
un total de 564 projectes  
en 54 països per un valor 
de 35.903.339,22 euros.

A més, continuem donant suport econòmicament  
a projectes d’exercicis anteriors. 
L’any 2018 van ser un total de 907 projectes.
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Salut

Import: 4.115.784,00 € 
556.852 beneficiaris

79 projectes
Aigu

Impo
161
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Educació

Import: 10.582.745,13 € 
76.623 beneficiaris

188 projectesAlimentació i  
mitjans de vida

Import: 9.925.521,68 € 
124.174 beneficiaris

110 projectes
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nides al món el 2018

15

Medi ambient i  
canvi climàtic

Import: 1.103.707,21 € 
22.944 beneficiaris

13 projectes

ua i sanejament

ort: 5.173.074,32 € 
1.476 beneficiaris

ojectes Drets de les  
dones i equitat

Import: 3.052.260,01 € 
76.398 beneficiaris

55 projectes
Drets humans  
i societat civil

Import: 1.950.246,87 € 
403.544 beneficiaris

81 projectes
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% DE PROJECTES  
PER SECTORS

% DE PROJECTES  
PER CONTINENTS

Àfrica 
49%

Àsia 
25%

Amèrica 
26%

Alimentació i 
mitjans de vida 

20%
Drets  

humans i  
societat civil 

14%

10%
Drets de les 

dones i equitat Medi ambient i 
canvi climàtic

7%

2%

Aigua i  
sanejament

Salut 
14%

Educació 
33%
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a El 2018 vam veure signes inequívocs de canvi a Àfrica, com el fet que  

Sahle-Work Zewde es convertís en la primera presidenta de la història  

d’Etiòpia i l’única dona cap d’Estat al continent; i que el ginecòleg congolès, 

Denis Mukwege, obtingués el Premi Nobel de la Pau pel seu treball amb  

dones víctimes de violència sexual.  

 

Tanmateix, els serveis bàsics continuen sent inaccessibles per a gran part  

de la població africana —estimada en 1.200 milions d’habitants, dels quals  

el 70% són joves— i els avenços en la lluita contra la pobresa es veuen  

dificultats pels efectes dels conflictes, especialment al Camerun, Nigèria,  

Txad, Burkina Faso i, de manera crònica, a Somàlia, República Centreafricana  

i República Democràtica del Congo. En el cas de Sudan del Sud, malgrat  

l’esperançador acord de pau, la situació humanitària no es va veure alleujada: 

un 60% de la població pateix inseguretat alimentària severa i continua  

havent-hi 2,2 milions de refugiats i 1,9 milions de desplaçats interns.  

Aquesta situació ens va impulsar a dur a terme projectes de desenvolupament, 

educatius i sanitaris als camps de refugiats i desplaçats a fi de pal·liar  

la terrible situació en què es troben aquests col·lectius. De la mateixa manera, 

l’any passat vam incrementar la inversió en programes d’acompanyament i  

reinserció de persones migrants, atesa la seva vulnerabilitat i carència  

dels drets humans més bàsics, especialment en el cas de les dones i els nens 

que són els qui més pateixen els abusos i la indefensió.  

 

La corrupció endèmica, la mala governança i el canvi climàtic van produir  

una creixent inseguretat alimentària en diverses regions, en detriment de  

programes efectius de desenvolupament. Per això, vam reforçar les iniciatives 

de salvaguarda de drets humans i les pràctiques agroecològiques respectuoses 

amb el medi ambient mitjançant tècniques adequades de producció, conreus 

diversificats i l’ús racional de l’aigua, a fi de millorar la nutrició, fomentar  

el teixit associatiu i reduir l’èxode rural dels joves.  

 

La sanitat i l’educació, claus fonamentals per al desenvolupament, van  

continuar sent el 2018 un component primordial dels projectes i els fons  

destinats per Mans Unides al continent. En diversos països fomentem  

especialment l’educació primària i secundària i apostem per la formació  

professional per augmentar les oportunitats d’ocupació per als joves. Mereix 

una menció especial, per la seva situació de desigualtat i exclusió, el suport  

a les activitats generadores d’ingressos protagonitzades per dones, així com  

els programes de sensibilització i formació destinats a fomentar la seva  

autonomia i apoderament.  

 

Amb l’objectiu que les organitzacions amb què treballem poguessin compartir 

aprenentatges i estrènyer llaços, a l’octubre de 2018 vam organitzar a Dakar, 

Senegal, la Primera Trobada internacional de Socis de l’Àfrica francòfona.  

L’esdeveniment va resultar un èxit i ja se n’estan veient els fruits,  

principalment en el reforç de les capacitats dels petits agricultors, millorant  

els sistemes de conreu, transformació i comercialització.
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«La instal·lació de la central fotovoltaica ens ajuda molt a estudiar informàtica perquè 

abans, amb els talls de llum, gairebé no podíem practicar. Aquest any és fantàstic!  

Jo em sento orgullós i feliç de tot el que estic aprenent. Aquí, al nostre medi rural,  

la gent se sorprèn molt que una noia estudiï informàtica. Jo estic estudiant comercial i 

gestió amb informàtica perquè, de gran, m’agradaria anar a la Universitat a estudiar  

medicina. Primer m’agradaria treballar en un hospital per adquirir experiència, però  

després vull crear la meva pròpia empresa en el camp de la salut».   
Ilunga Kapapa Marie té 16 anys i és la petita d’una família de 8 germans.  

Compagina els estudis amb la feina a la botiga que la seva mare té al mercat de Kanzenze. 

Energia per a l’educació a la República Democràtica del Congo
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276 projectes  
15.445.859,50 euros 

31 països
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El Marroc 10

Mauritània 
9

Ghana 4

Sierra Leone 12

Senegal 11

Camerun 
17

Costa 
d’Ivori 

    3

Mali 
5

Benín  
11

Txad 
4

Burkina 
Faso 

21

Sudan 
del Sud 

5

Sudan 
1

Etiòpia 
11

Rep.Dem. 
Congo 

19

Angola 
6

Zàmbia 
14

Tanzània 
4

Kenya 
13

Uganda 
12

Madagascar
Lesotho 

4

Rwanda 6

Malawi 12

Burundi 3

Somàlia 1 

Zimbàbue 
7

Moçambic
21

Egipte 
4

Eritrea 4 
Togo 

11

11
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Educació
PRINCIPALS SECTORS 
(per nombre de projectes)

50 %

16 %
14 %

Salut Alimentació i 
mitjans de 

vida
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Mèxic 
8

Guatemala 19

El Salvador 14

Hondures
9

Nicaragua 7

Equador 
        10

Rep. Dominicana 5

Haití 16

Cuba 2

147 projectes  
 12.850.990,13 euros 
             14 països

Colòmbia 
7

Brasil 
8

Bolívia 
11

Paraguai 
8

Perú 
23

18

PRINCIPALS SECTORS  
(per nombre de projectes)

Alimentació 
 i mitjans de 

vida

41%

21 %

Drets  
humans i  
societat  

civil

Salut

10 %
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Al llarg del 2018 vam ser testimonis de l’agudització dels conflictes que  

venien gestant-se en els darrers anys. A Veneçuela, Haití o Nicaragua es  

van generalitzar les protestes de la població i, amb aquestes, la repressió  

per part de les autoritats. En altres països, com Brasil o Colòmbia, es van  

produir canvis de govern que van comportar nous enfocaments en polítiques  

relacionades amb la protecció de la població vulnerable o la resolució pacífica  

de conflictes.  

 

Fruit del clima de polarització al continent, es va incrementar la persecució  

a defensors dels drets humans i del medi ambient i es va produir una eclosió  

de migracions massives (des de Veneçuela i països centreamericans) amb  

el risc conseqüent per a les famílies i persones migrants de patir fam, malaltia  

o violència. Des de Mans Unides vam intentar intervenir davant aquestes  

situacions, alhora que continuàvem donant suport a aquells processos  

que permeten a les comunitats en extrema pobresa accedir a mitjans  

de vida i serveis bàsics. Exemple d’això són els projectes posats en marxa  

en països que estan rebent migrants, com Colòmbia, Brasil o Perú. De la  

mateixa manera, vam redoblar l’atenció a migrants i refugiats a Mèxic o Haití.  

 

La transició d’alguns països cap a formes no democràtiques de govern va  

dificultar el treball en països com ara Nicaragua, on els socis locals van optar  

per no explicitar les denúncies a les vulneracions als drets humans per temor  

a la intervenció governamental. Així mateix, diverses contraparts al Brasil  

van denunciar interferències en el seu treball per part del poder polític i,  

a Haití, l’activitat dels nostres socis locals es va veure interrompuda  

de vegades a causa del clima polític i social.  

 

El control autoritari del poder polític ens ha dificultat durant molts anys  

tenir presència a Cuba. Malgrat això, al setembre del 2018 vam aconseguir  

identificar projectes i socis locals que busquen dotar la societat civil de mitjans 

per atendre les persones més necessitades.  

 

En l’àmbit de la defensa dels drets humans i ambientals, vam impulsar el treball 

en xarxa habilitant un pressupost que s’ha concretat en els suports a REPAM 

(Xarxa Eclesial Panamazònica) i a la xarxa Esglésies i Mineria, a fi de denunciar 

les amenaces i atendre les víctimes. També vam reforçar el treball en xarxa a 

través de la recerca de sinergies entre les nostres contraparts, fomentant  

l’intercanvi d’experiències entre aquestes. Bona mostra d’això va ser la trobada 

de socis locals de Mans Unides a Guatemala, on es van compartir diagnòstics i 

línies de col·laboració que es van veure reflectides en el Pla Estratègic de  

Guatemala que, amb el del Perú, va fonamentar el nostre treball el 2018.

«Ara, tot el que necessito ho tinc a l’horta: els tomàquets, els cogombres, frijoles,  

pipianes, chiles, guineos, rave… de tot. També conreo cafè, tinc dues vaques i he 

après a fer sabó i cistells que venc a la comunitat. Ja no he de comprar aquestes 

coses, les puc fer jo i ha millorat la meva economia i la meva salut, perquè conreo a 

la meva parcel·la i sé que les llavors són bones i no tenen químics. He d’agrair primer 

a Déu i després a Mans Unides perquè ja no em sento sola, comparteixo amb la meva 

comunitat i em sento acompanyada. Per això dic que la meva vida ha canviat». 
 

Margarita de Jesús Guinea és pagesa, vídua i mare de 9 fills.  
Viu a San Lorenzo, departament de Santa Ana, El Salvador.

Agroecologia per a l’autonomia  
familiar a El Salvador
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Durant el 2018, el nostre treball en favor de les comunitats més 

empobrides a Àsia va continuar centrant-se en l’enfortiment  

de les organitzacions de la societat civil, el suport a iniciatives 

educatives —tant d’educació formal com d’alfabetització i  

formació professional— i la defensa dels drets humans, posant 

especial atenció en els drets de la dona.  

 

Un any més, l’Índia va concentrar una gran part dels nostres  

esforços. Malgrat un espectacular creixement econòmic,  

la població «dalit» (descastada) va continuar sent greument 

marginada. El país va fer un gir polític brusc cap al nacionalisme  

i l’hinduisme i va deixar desateses unes minories ja de per si 

molt discriminades. A més de les promeses no complertes  

per part del Govern en relació a la creació d’ocupació i la millora 

de les condicions de vida de les famílies, els baixos preus dels 

productes agrícoles van provocar nombroses protestes per part 

dels agricultors en què van exigir al govern la implementació  

de polítiques que protegissin les comunitats rurals. En aquest 

context, Mans Unides va donar suport a les poblacions més  

desemparades a través de projectes educatius, sanitaris,  

agrícoles, d’enfortiment comunitari i d’ajuda a la generació  

d’ingressos de les dones.  

 

Al Sud-est Asiàtic, vam continuar treballant a Cambotja,  

Vietnam i Timor i vam reprendre la nostra presència a  

Bangladesh. En aquests països vam donar suport a projectes 

centrats en la reducció de la tracta de persones, la millora de la 

salut, la gestió sostenible de recursos forestals i l’accés a serveis 

bàsics de sanejament per a les poblacions més desfavorides. 

El 2018 va ser també 

 l’últim any del Conveni  

cofinançat amb  

la Cooperació Espanyola  

a les Filipines; col·laboració  

que continuarà des del 2019  

amb un nou Conveni a la  

mateixa regió de Zamboanga.  

 

A Orient Mitjà, Mans Unides va continuar  

acompanyant els milers de famílies que pateixen  

les conseqüències de les guerres a Síria i Iraq. El nostre treball  

a la zona es va dirigir a les poblacions que viuen en condicions  

infrahumanes als camps de refugiats del Líban i Jordània.  

El Líban, país que a l’inici de la guerra acollia amb els braços 

oberts tota la població que fugia de Síria, es troba avui en una  

situació en què gairebé un terç dels seus habitants són  

refugiats, ja siguin sirians, iraquians o palestins. Aquesta  

realitat ha portat les autoritats libaneses a no legalitzar  

les últimes persones arribades al país i a la societat libanesa,  

en especial les classes més desfavorides, a mostrar el seu  

descontent per l’empitjorament de les seves condicions  

de vida. Per això, el treball que duen a terme els nostres socis  

al Líban i Jordània va dirigit tant a la població refugiada com  

a la població local més vulnerable, especialment a través del  

suport a l’educació de nens, joves i dones, així com de  

l’atenció psicosocial i sanitària dels refugiats. Així mateix,  

a Palestina continuem apostant pels projectes d’ajuda  

psicològica i sanitària a la població més desemparada.
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Índia 
122

Líban 5

1 
Jordània

Filipines 1

Bangladesh 
1

Timor 1

Cambotja 
3

Israel 1

Palestina 6

141 projectes  
7.606.489,59 euros 

9 països
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«Vaig entrar al centre quan era una nena i aquest ha estat el meu lloc per 

jugar, estudiar i créixer. Amb el pas dels anys, he arribat a ser professora 

en aquest mateix centre i he completat els meus estudis de postgrau,  

fet que m’ha permès ser professora també en una reconeguda escola  

de Bhopal. Per això estic tan agraïda a les germanes del SDKJ i al que vaig 

aprendre amb elles: que el verdader èxit ve del camí, del propi fer, més 

enllà dels resultats».  
Darshana Sharma és una antiga beneficiària i avui professora  

al centre educatiu Satya Deep Jagruti Kendra (SDKJ), a Bhopal, Índia. 

Desenvolupament comunitari  
en barris marginals de l’Índia
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PRINCIPALS SECTORS  
(per nombre de projectes)

Educació

27 %
24 %

18 %

Drets 
humans  
i societat  

civil Drets de  
les dones  
i equitat



Mans Unides és una ONG de desenvolupament que treballa per aconseguir que les comunitats més  

empobrides siguin autosuficients i facin efectius els seus drets de manera sostenible. Tanmateix, any rere  

any se succeeixen greus crisis humanitàries en llocs on fa dècades que donem suport a projectes, per la qual  

cosa hem de dedicar una part dels nostres fons a iniciatives d’emergència. A més, és cada cop més complicat 

dibuixar una línia que separi els contextos de desenvolupament d’aquells d’acció humanitària. Prova d’això és 

que migrants, sol·licitants d’asil i població local vulnerable conviuen en les mateixes comunitats i comparteixen 

patiments molt semblants. Per tot això, Mans Unides va donar suport l’any passat a 35 accions d’emergència, 

principalment al continent africà, per un import total d’1.683.325 €.
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35 accions d’emergència
309.000 persones amb suport

1.683.325 de euros destinats

l Fenòmens medioambientals  
Any rere any, fenòmens extrems com ara sequeres, inun-  

dacions, ciclons i onades de fred –causats en gran part pel 

canvi climàtic i agreujats per l’acció o inacció de l’ésser 

humà– comporten dramàtiques conseqüències per a famí-

lies i comunitats.  

Burkina Faso va patir l’any passat els efectes de les sequeres 

i, per contra, Kenya i Moçambic es van veure copejats per 

inundacions i huracans. No obstant això, els ciclons més    

danyosos van ser els de Gaja i Titli, a l’Índia. D’aquest últim 

van ser testimonis els equips de Mans Unides de la zona  

d’Odisha, que van presenciar en primera línia la destrucció 

que aquests ciclons van deixar al seu pas i com, en qüestió 

d’hores, van truncar els mitjans de vida de moltes famílies. 

Així mateix, vam donar suport a les comunitats afectades 

pel volcà de Foc a Escuintla, Guatemala i el nou sisme de 

magnitud 5,9 a Haití.  

Davant d’aquestes catàstrofes naturals, Mans Unides va res-

pondre el 2018 a les crides d’emergència dels seus socis lo-

cals i va proporcionar recursos per cobrir les necessitats més 

prioritàries i immediates de les comunitats, i va donar suport 

en total a més de 300.000 persones que es van veure expo-

sades a situacions extremes.

El 2018, les situacions d’emergència en què vam intervenir es van 

deure, principalment, a dues grans causes:  
 

l Conflictes armats i inestabilitat política:  
En llocs com Sudan del Sud, Somàlia, República Democràtica del 

Congo, la zona anglòfona del Camerun, Gaza, Veneçuela i Amèrica 

Central, els conflictes van provocar la fugida i el desplaçament de 

les poblacions tant dins d’aquests països com a països veïns. A 

Uganda, gran receptor de persones que fugien de la violència, la 

fam i l’acaparament armat de terres, vam proporcionar aliments de 

primera necessitat, medicaments, productes d’higiene, abric i recer 

a persones que, majoritàriament, arribaven caminant amb poc o res 

i sense esperança de poder tornar a les seves aldees arrasades. A 

Gaza vam donar suport a una clínica mòbil per atendre la població 

en extrema necessitat després de la recruada de la violència d’Israel 

contra els territoris palestins i les retallades d’ajuda dels Estats 

Units. Al continent americà vam acompanyar, amb els nostres socis 

locals a la zona, la població arribada a Colòmbia des de Veneçuela i 

les persones que conformaven la caravana de migrants que va tra-

vessar Mèxic fugint de la violència a Hondures, Nicaragua i Guate-

mala, principalment. 

22

E
m

er
gè

nc
ie

s
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Un any més, les pàgines d’aquesta Memòria són un cant a 

l’esperança. Sí, perquè hi ha molta gent que a Mans Unides 

treballa en silenci, però eficaç i constant, a favor dels més pobres. 

«Comparteix el que importa» va ser el lema de la Campanya 

de 2018. Un lema ple de significats entre els quals podem 

englobar la informació d’aquesta Memòria: compartim amb 

tu, estimat lector, el fruit de molt esforç. El compartim per-

què importa. Per això et convido a contemplar les dades que 

conté aquest treball, però que ho facis deixant-te sorprendre 

per tot el que hi ha al darrere. Quantes iniciatives s’emprenen 

en tants llocs del món on Mans Unides col·labora, conver-

tint-se en signe de proximitat i d’alleujament a tantes formes 

de pobresa que, per desgràcia, continuen estant presents en 

el nostre món.  

 

Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya 

per a l’ajuda, promoció i desenvolupament als països en via 

de desenvolupament i treballa sempre conforme a la seva 

identitat. L’experiència de fe en Jesucrist ens aporta una pers-

pectiva que reforça encara més el nostre compromís en la 

construcció d’aquest món més just. Il·luminats per l’Evangeli 

i la Doctrina Social de l’Església, que ens ensenya que la po-

bresa i la fam són contràries a la dignitat humana i al pla de 

Déu. Que l’ésser humà és autor, principi i fi de tot projecte 

social, econòmic, polític i cultural. I per això, els béns i el seu 

ús han de ser universals, perquè estan destinats per a satis-

facció de les legítimes necessitats de les persones. Sobretot, 

cal rescabalar d’aquests béns els desposseïts per causa de la 

nostra injustícia, en primer lloc, els més empobrits, pels quals 

l’Església, seguint el Mestre, ha fet opció. Volem promoure 

la cultura de la trobada enfront de la cultura del rebuig im-

perant, obrir camins de vida digna per a tots.  

 

En aquesta tasca, Mans Unides no està sola. Hi ha molta gent 

arreu del món que coopera amb nosaltres i ens permet viure 

una experiència de col·laboració que ens ajuda a arribar a molta 

més gent. Ens ho recordava Francesc en el seu missatge per 

a la II Jornada Mundial dels Pobres: «Sovint, la col·laboració 

amb altres iniciatives, que no estan motivades per la fe sinó 

per la solidaritat humana, ens permet oferir una ajuda que 

tots sols no podríem realitzar. Reconèixer que, en l’immens 

món de la pobresa, la nostra intervenció és també limitada, 

feble i insuficient, ens porta a estendre la mà als altres, de ma-

nera que la col·laboració mútua pugui arribar al seu objectiu 

amb més eficàcia. Ens mou la fe i l’imperatiu de la caritat, 

tot i que sabem reconèixer altres formes d’ajuda i de solida-

ritat que, en part, es fixen els mateixos objectius; però no 

descuidem el que ens és propi, és a dir, portar tothom cap a 

Déu i cap a la santedat. Una resposta adequada i plenament 

evangèlica que podem donar és el diàleg entre les diverses 

experiències i la humilitat en oferir la nostra col·laboració 

sense cap tipus de protagonisme».  

 

Aquestes precioses paraules del Papa crec que expliquen 

molt bé el rerefons del nostre treball i la manera de fer les 

coses. Per això les compartim, perquè puguis conèixer més a 

fons el que ens mou en aquesta preciosa tasca que queda re-

flectida en aquesta Memòria.  

 

Moltes gràcies per tanta feina en les diverses diòcesis espanyo-

les, en cada delegació, en cada parròquia i comunitat cris-

tiana. Feina desinteressada però molt ben feta, que sorgeix 

del nostre compromís amb els més petits. Deixa que aques-

tes pàgines t’omplin d’esperança. Sí, hi ha moltes persones 

que, com tu, es preocupen dels altres. I s’ocupen d’ells. Passen 

de la teoria a la pràctica i posen fil a l’agulla. Per tot això, moltes 

gràcies a tots els que, d’una manera o una altra, feu realitat 

el somni de Mans Unides.  

 

+ Carlos Escribano Subías 

Bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo 

i consiliari de Mans Unides 
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el 2018

dels nostres socis
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Transparència
Mans Unides és una organització compromesa amb la TRANSPARÈNCIA dels seus fons. 
Aquest és un dels nostres valors com a institució i és fidel reflex de la nostra aposta per res-
pondre davant la societat que confia en nosaltres.

Mans Unides compleix els  

principis de transparència i 

bones pràctiques que estableix 

la Fundación Lealtad.

Està qualificada per optar  

a finançament per l’Agència  

Espanyola de Cooperació  

Internacional per al Desenvolupament. 

Mans Unides 

compleix amb el 

compromís de 

transparència i 

bon govern de  

la Coordinadora  

d’ONGD d’Espanya.

Espaudit Gabinete de Auditoría, S.A, ha auditat el nostres comptes anuals.   
(vegeu la pàgina 26) 
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47.248.884 € recaptats

87,4% dels ingressos provenen del sector privat

40,7% dels fons prové

89,4% destinat als fins de Mans Unides

i el 12,6% del sector públic

el 84,1% a Projectes de Desenvolupament i el el 5,3% a Sensibilització



ORIGEN DELS INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS 2018: 47.248.884.-

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

(1)  Inclou donatius particulars, associacions i fundacions, empreses i anònims.  
(2) Inclou en resultats extraordinaris, la devolució/cancel·lació d’ajudes  
      atorgades en anys anteriors, diferències de canvi positives i provisions aplicades.  
(3) Aquesta xifra correspon als projectes arpovats més les anualitats dels  
      diferents convenis amb el suport de l’AECID.  
* El superàvit de 2018 es destinarà a l’aprovació de nous projectes durant l’any 2019.

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES  
Les despeses es divideixen entre les destinades al compliment dels fins de Mans Unides i les despeses de funcionament.

   Col·legis, emergències,  
   activitats de  
   sensibilització,   
   ingressos financers i  
   altres ingressos privats.

ORIGEN DELS INGRESSOS DE RECAPTACIÓ

Privats Públics

Fins de Mans Unides Altres

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

Sensibilització

Adm. i estructura

Promoció i  
captació  

de recursos

Socis i donants (1) 

Parròquies i entitats religioses 

Col·legis 

Emergències 

Herències i llegats 

Altres 

TOTAL SECTOR PRIVAT

18.886.278.- 

9.786.248.- 

1.008.020.- 

0.- 

7.957.251.- 

2.951.659.- 

40.589.456.-

Ingressos Privats: 87,4%

Agència Espanyola de Cooperació  

Internacional al Desenvolupament (AECID) 

Administració local i autonòmica  

TOTAL SECTOR PÚBLIC 
 

INGRESSOS DE RECAPTACIÓ  
 

ALTRES INGRESSOS (2) 

 

1.875.000.- 

3.954.459.-  

5.829.459.- 
 

46.418.915.- 
 

829.969- 

Ingressos Públics: 12,6%

Sensibilització 

Projectes de desenvolupament (3) 

 

TOTAL FINS MANS UNIDES

2.397.825.- 

37.960.511.- 

 

40.358.336.- 

Fins de Mans Unides: 89,4%

Promoció i captació de recursos 1.234.790.-

Administració i estructura 3.573.620.- 
 

Promoció i Captació de Recursos: 2,7%

Administració i Estructura: 7,9%

l DESPESES DE FUNCIONAMENT: 

w Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de l’Àrea  

   de Comunicació i Presència Pública destinades a captar fons  

   i a promocionar l’activitat de l’Organització.  

w Despeses d’administració i estructura. Són les despeses  

   originades en la gestió i administració de l’Organització.

l FINS DE MANS UNIDES: 

w Despeses de Sensibilització. Inclou les despeses de l’Àrea  

   d’Educació per al Desenvolupament així com les dedicades  

   a aquest fi per l’Àrea de Comunicació i Presència Pública.  

w Despeses de Projectes. Inclou l’import del total dels projectes  

   aprovats en l’exercici a més de les despeses de gestió, personal, 

   auditories i avaluacions de projectes finançats.

TOTAL DESPESES 2018:  
SUPERÀVIT ANY 2018*

45.166.746.- 
 

2.082.138.-

87,4%

89,4% 10,1%

12,6%

84,1%
Projectes de  

desenvolupament

5,3%

7,9%

2,7%

Socis i  
donants

40,7%
Parròquies i 

entitats  
religioses21,1%

Herències  
y llegats

17,1%
Altres:

8,5%

AECID

Adm. local i  
 autonòmica

8,6%
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La tasca que duem a terme en favor dels països més pobres seria impossible sense els amics i col·laboradors de Mans 

Unides. Una llarga llista de voluntaris, contractats, socis, donants individuals i col·lectius, empreses, bancs, associa-

cions i fundacions donen suport a aquesta feina mitjançant donacions, cofinançant projectes de desenvolupament, 

patrocinant iniciatives o prestant serveis molt diversos. És especialment rellevant l’aportació de col·legis i parròquies.   

La relació d’entitats que cofinancen projectes de desenvolupament figuren al nostre “Llibre de Projectes”, editat con-

juntament amb aquesta Memòria.   

Mans Unides agraeix especialment a tots els mitjans de comunicació, nacionals, autonòmics i locals (diaris, revistes, 

emissores de ràdio i canals de televisió) la difusió dels nostres missatges i la publicació gratuïta dels nostres anuncis.

Informe d’auditoria
L’Informe complet d’Auditoria es pot aconseguir en format PDF a la nostra pàgina web  
(www.manosunidas.org) o imprès a les nostres delegacions i Serveis Centrals. 
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A tots, moltíssimes gràcies 



02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izq.  
Tel. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis.  
Tel. 918 833 544  
03003 ALACANT 
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H.  
Tel. 965 922 298 
04001 ALMERIA 
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780 
24700 ASTORGA (Lleó) 
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536 
05001 ÀVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tel. 920 253 993  
06005 BADAJOZ 
Avda. Antonio Masa, 11. Tel. 924 248 951  
22300 BARBASTRE (Osca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tel. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229 - 1r, 1ª. Tel. 934 877 878 
48005 BILBAO 
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886 
09005 BURGOS 
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687 
10003 CÀCERES 
General Ezponda, 14-1º. Tel. 927 214 414 
11001 CADIS 
Hospital de Mujeres, 26.  
Tel. 956 214 972 
12001 CASTELLÓ 
Sant Lluis, 15 entresòl, 1r A. 
Tel. 964 228 858 
51001 CEUTA 
Plaza de África, s/n. Tel. 956 513 208 
13001 CIUDAD REAL 
Caballeros, 7-2ª planta.  
Tel. 926 255 467 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
Díez Taravilla, 15. Tel. 923 482 035 
16002 CONCA 
Avda. Rep. Argentina, 27.  
Tel. 969 222 022 
14008 CÒRDOVA 
Concepción, 4-1º C. Tel. 957 479 578 
07800 EIVISSA (Balears) 
Pere Francès, 12-2n. Tel. 971 312 774 
15402 EL FERROL (La Corunya) 
Magdalena, 153-1º dcha.  
Tel. 981 300 318 
28901 GETAFE (Madrid) 
Almendro, 4-2º. Tel. 916 838 985 
17002 GIRONA 
S. J. Baptista La Salle, 19-2n, 2a  
Tel. 972 200 525 
18009 GRANADA 
Pza Campillo, 2-5º G y H.  
Tel. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tel. 949 218 220 

18500 GUADIX (Granada) 
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tel. 958 663 592 
21003 HUELVA 
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.  
Tel. 959 253 388 
22700 JACA (Osca) 
Seminario, 8-3º. Tel. 974 362 251 
23007 JAÉN 
Maestro Bartolomé, 7 dupl.  
Tel. 953 250 114 
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis) 
Sevilla, 53. Tel. 956 180 156 
15001 LA CORUNYA 
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.  
Tel. 981 205 659 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Ángel Guerra, 26 bajo.  
Tel. 928 371 307 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11-2n. Tel. 973 269 104 
24003 LLEÓ 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408 
26004 LOGRONYO 
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567 
28008 MADRID 
Martín de los Heros, 21-2º.  
Tel. 915 221 783 
29015 MÀLAGA 
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783 
07701 MAÓ (Menorca) 
Carreró des Mirador de ses Monges, 1 
Tel. 971 369 936 
30001 MÚRCIA 
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda.  
Tel. 968 214 029 
22002 OSCA 
Pza. de la Catedral, 3-1º.  
Tel. 974 226 556 
32005 OURENSE 
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782 
33003 OVIEDO 
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161 
34001 PALÈNCIA 
Gil de Fuentes, 12-2º izda.  
Tel. 979 752 121 
07001 PALMA DE MALLORCA (Balears) 
Seminari, 4. Tel. 971 718 911 
31006 PAMPLONA 
Avda. Baja Navarra, 64-1º.  
Tel. 948 210 318 
10600 PLASÈNCIA (Cáceres) 
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707 
36003 PONTEVEDRA 
Peregrina, 50 entreplanta.  
Tel. 986 850 812 
37002 SALAMANCA 
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA.  
Tel. 923 261 547 

20005 SANT SEBASTIÀ 
Loyola, 15-3º izda. Tel. 943 424 510 
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT  
(Barcelona) 
Armenteres, 35-3r.  
Tel. 936 327 630 ext. 57 
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Pérez Galdós, 26-3º dcha.  
Tel. 922 243 442 
39001 SANTANDER 
Rualasal, 5-2º dcha. Tel. 942 227 807 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA  
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.  
Tel. 981 584 966 
50001 SARAGOSSA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.  
Tel. 976 291 879 
40001 SEGÒVIA 
Seminario, 4 bajo. Tel. 921 460 271 
41004 SEVILLA 
Pza. Virgen de los Reyes, s/n.  
Tel. 954 227 568 
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona) 
Castellar del Riu, 1. Tfno. 627 703 947 
42002 SÒRIA 
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490 
50300 TARAZONA-CALATAYUD  
(Saragossa) 
Ramón y Cajal, 6-4º. Tel. 976 889 514 
43001 TARRAGONA 
Rambla Nova, 119 esc. B, 1n 1a.  
Tel. 977 244 078 
44001 TEROL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tel. 978 611 845 
TERRASSA (Barcelona) 
Durán i Sors, 11. 08201 Sabadell.  
Tel. 937 637 106 
45002 TOLEDO 
Trinidad, 12. Tel. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 baixos. Tel. 977 511 428 
25700 SEU D’URGELL (Lleida) 
Pati de Palau, 1-5. Tel. 973 350 054 
46003 VALÈNCIA 
Avellanes, 14 baix. Tel. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tel. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2.  
Tel. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B.  
Tel. 986 423 696 
01004 VITÒRIA  
Fueros, 6-1º izda. Tel. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tel. 980 532 091

DELEGACIONS DE MANS UNIDES  
(adreces)



Mans Unides 
Premi Príncep d’Astúries  

de la Concòrdia 2010


