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Benvolguts amics, 
 
Us presentem la Memòria d’activitats de Mans Unides corresponent a l’any 2021. 
Un any en què, agreujada pels estralls causats per la pandèmia, la desigualtat 
entre rics i pobres va continuar creixent de manera alarmant. Un any en què, a 
través de la nostra campanya «Contagia solidaritat per acabar amb la fam», 
vam treballar per desposseir el verb contagiar del seu significat més negatiu    
–tan omnipresent en els últims temps en el nostre vocabulari–, i adaptar-lo        
al treball i a la missió de Mans Unides: contagiar solidaritat i esperança per 
combatre la injusta desigualtat que condemna milions de persones a la fam i a 
la pobresa.   
 
En aquests mesos de crisi i d’immens dolor, hem estat testimonis de gestos de 
solidaritat impensables en altres moments. Gestos i actituds que, transformats 
en generoses aportacions, van permetre que la nostra tasca continués arribant 
als llocs i a les persones més empobrides del planeta. D’aquesta manera, i    
gràcies a la col·laboració dels nostres gairebé 77.000 socis i col·laboradors, dels 
organismes oficials que ens acompanyen i d’empreses, parròquies, col·legis, 
etc., en un 2021 en el qual la incertesa va condicionar bona part de les nostres 
accions, vam poder difondre al llarg de tot el territori nacional el nostre missatge 
de lluita contra la fam, la pobresa i les seves causes.  
 
I, a més, vam poder donar suport a 474 nous projectes de desenvolupament 
per un import superior als 33 milions d’euros; gairebé mig miler d’iniciatives que 
tenen com a objectiu la defensa dels drets humans i que han contribuït a millorar 
la vida de més de milió i mig de persones en 51 països d’Àfrica, Amèrica i Àsia.  
 
Des d’aquestes ratlles us demano que continueu mantenint el vostre compromís 
amb els més desfavorits i que no deixeu que la indiferència o l’apatia guanyin 
terreny en les nostres vides. Acompanyeu-nos en la nostra tasca de despertar 
consciències endormiscades. Només així podrem rescatar de l’oblit milions de 
persones condemnades a la fam i a la pobresa en un món desigual. 
 
 

Clara Pardo 
Presidenta de Mans Unides

Carta de la Presidenta
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3Dipòsito legal: 11688-2022

Serveis Centrals 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20.  
manosunidas.org  

info@manosunidas.org 
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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 deficient 
nutrició, la malaltia i les carències en l’àmbit educatiu; i treballar 
per erradicar les causes estructurals que les produeixen:  
la injustícia, el desigual repartiment dels béns, la falta  
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.

El 1955, la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques  
va declarar «la guerra a la fam». Van recollir aquesta crida  
les Dones d’Acció Catòlica Espanyola que, el 1959, van llançar  
a Espanya la primera «Campanya contra la Fam al Món»,  
a partir de la qual s’ha anat desenvolupant l’actual Mans Unides.



EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
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6.156 persones voluntàries

76.928 socis i col·laboradors

145 persones contractades

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 Observatori de Responsabilitat Social Corporativa.    
l Plataforma del Voluntariat a Espanya.  
l UMOFC. Unió Mundial d’Organitzacions  
    Femenines Catòliques. 

Més de sis mil persones col·laboren de manera voluntària 
amb Mans Unides aportant el seu esforç, coneixements i 
habilitats en la tasca que l’ONG du a terme en les seves 72 
delegacions a tot Espanya i a les seves oficines centrals de 
Madrid. D’aquestes persones voluntàries, una gran part són 
dones –un 83 % del total–, la qual cosa continua sent un 
senyal d’identitat d’una institució que van crear precisament 
Dones d’Acció Catòlica.   
A aquesta estructura de voluntariat s’hi sumen les 145 perso-
nes contractades i una base social que fa créixer la família 
de Mans Unides amb 76.928 socis i col·laboradors, les 
aportacions dels quals són la font d’ingressos més gran de 
l’organització per dur a terme la seva tasca de cooperació 
al desenvolupament i sensibilització.   
Mans Unides disposa d’una estructura diocesana –i uns 
Serveis Centrals ubicats a Madrid– formada per 72 dele-
gacions i més de 500 comarcals que permeten dur a terme 
activitats de sensibilització i recaptació en localitats de 
tota la geografia espanyola.   
D’altra banda, la tasca de Mans Unides als països més 
empobrits només és possible gràcies a la implicació i    
professionalitat dels nostres socis locals: més de 400       
organitzacions amb què treballem a les comunitats, entre 
ONG, congregacions religioses, associacions, cooperatives, 
etc.   
A totes les persones i entitats que fan possible la feina 
de Mans Unides, moltes gràcies!
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Estructura
Mans Unides desenvolupa la seva tasca en 
coordinació amb altres organitzacions 
nacionals i internacionals i, any rere any, 
referma la seva participació en xarxes 
amb l’objectiu d’incidir en les causes que 
provoquen la fam i la pobresa al món.  
 
El 2021, Mans Unides va ser part de: Xa
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es



ÒRGANS DE GOVERN

3 Representants dels  
Serveis Centrals**  

Cecilia Pilar Gracia, 
Natalia Fdez. de Villavicencio,  

Juan de Amunátegui
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**Macarena Aguirre, Isabel Vogel i Salvador Saura van ser  
   els representants dels Serveis Centrals fins al 21 de maig.

* Mireia Angerri i Judith Lucachesky van substituir  
   Encarnación Pérez i Elena Garvía a partir del 23 d’octubre.

72 presidentes-delegades diocesanes 1 Representant dels Serveis Centrals

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

ASSEMBLEA GENERAL

Comissió PermanentPresidenta

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 
Óscar García

Vicepresidenta 
Guadalupe Sierra

Secretari 
José Valero

Tresorer 
Genaro Seoane

Sec. gral. Acció Catòlica 
Vacant

5 presidentes-delegades  
representants de l’Assemblea*  

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Catalina Seguí,  

Rosario Martínez, Ana Torralba

COMISSIÓ PERMANENT

DELEGACIONS DIOCESANES

Vicepresidenta vicedelegada SecretàriaConsiliari

EQUIP DIRECTIU DIOCESÀ

TresoreraPresidenta delegada

Secretaria Direcció 
Secretaria Tècnica

ÒRGAN DE GESTIÓ

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 
Mª Carmen Peláez 

Àrea de Comunicació  
i Presència Pública 

Cecilia Pilar

Àrea de  
Delegacions 

Natalia Fdez. de Villavicencio

Àrea de  
Projectes 

Isabel Vogel

Àrea d’Educació per  
al Desenvolupament 

Guadalupe Sierra

Àrea de  
Gestió Financera  
Genaro Seoane

SERVEIS CENTRALS

Presidenta 
Clara Pardo

Secretari general 
Ricardo Loy



L’«entrenament quotidià»  
per acabar amb la fam

El patiment generat per la pandèmia ha afectat la vida i la 
salut de molts espanyols i ha provocat una crisi econòmica 
i social d’enorme impacte. A poc a poc anem superant la 
crisi sanitària, tot i que són moltes les cicatrius que ens 
deixa. És cert que en les societats occidentals es va començar 
abans a albirar el final del túnel. Però això no pot fer-nos 
oblidar tants germans i germanes que viuen en països em-
pobrits, on el drama de la pandèmia continua vigent.  
 
La Campanya 62 de Mans Unides es va desenvolupar amb 
el lema «Contagia solidaritat per acabar amb la fam». Es va 
centrar a denunciar les conseqüències de la pandèmia de 
coronavirus entre les persones més vulnerables del planeta 
i, malgrat les dificultats que han sorgit al nostre país, no hem 
d’oblidar-nos mai de promoure la solidaritat com a única 
manera de combatre una altra «pandèmia» igualment 
destructiva: la de la desigualtat. Agreujada per la crisi sa-
nitària mundial, aquesta desigualtat ha castigat amb fam 
i pobresa centenars de milions de persones arreu del món.  
 
Aquestes pàgines que Mans Unides posa a les teves mans 
recullen l’esforç que va fer la nostra associació el 2021, un any 
en què va caldre adaptar-se per sortir a l’encontre de noves 
situacions de pobresa que la pandèmia estava generant als 
països on col·laborem. Alhora, també ens presenta l’esforç 
que van haver de fer les nostres delegacions a la diòcesi 
per treballar d’una manera diferent, per la lògica prudència 
sanitària que va caldre assumir. Al final, hi podem descobrir 
el treball de moltes persones que se senten interpel·lades per 
les necessitats dels més vulnerables i actuen en conseqüència. 
 
Aquest gran repte va arribar de sobte, però la capacitat 
solidària necessària per poder abordar la resposta es 

venia gestant en el temps com a manera de ser de Mans 
Unides. En paraules del papa Francesc: «Aquesta pandèmia 
va arribar de sobte i ens va agafar desprevinguts, deixant 
una gran sensació de desorientació i impotència. Tanmateix, 
la mà estesa cap al pobre no va arribar de sobte. Ella, més 
aviat, ofereix el testimoni de com ens preparem a reconèixer 
el pobre per sostenir-lo en el temps de la necessitat. Un no 
improvisa instruments de misericòrdia. Cal un entrenament 
quotidià, que procedeixi de la consciència de tant que ne-
cessitem, nosaltres els primers, d’una mà estesa cap a nosal-
tres» (Missatge per a la 4a Jornada Mundial dels Pobres, 
15-11-2020).  
 
Aquestes pàgines recullen aquest «entrenament quotidià» 
del qual parla el Papa i que es tradueix en esforç, compro-
mís, treball, lliurament i generositat que, sumades a una 
profunda experiència de fe, donen com a resultat una soli-
daritat encarnada en històries plenes de rostres i llocs. Per 
això t’oferim aquestes pàgines plenes de vida que estic 
segur que, malgrat les dificultats, recullen l’esforç de molts 
per contagiar solidaritat i poden convertir-se per a tots en 
font d’esperança.  
 
Moltes gràcies a tots els que formeu part de la gran família 
de Mans Unides: membres de l’associació, socis, voluntaris, 
col·laboradors, benefactors i treballadors, per la vostra 
preocupació pels més vulnerables. Gràcies per ajudar-nos 
a contagiar solidaritat en aquests moments tan difícils que 
ens toca viure. 

 
+ Carlos Escribano Subías 
Arquebisbe de Saragossa  

i consiliari de Mans Unides
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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 programs, plans i projectes de desenvolupament   
          integral dirigits a atendre aquestes necessitats.
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CONTAGIA SOLIDARITAT 
PER ACABAR AMB LA FAM

Junts ho aconseguirem

www.mansunides.org
COL·LABORA

900 811 888 bizum 33439
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i suport a les comunitats empobrides a través de projectes de cooperació,  
i l’educació per al desenvolupament amb què tractem de conscienciar, sensibilitzar,  
formar i animar al compromís de la societat espanyola.

Durant 2021, vam posar el focus en la urgència de 
buscar plegats el bé comú com a guia per construir 
un món més just i solidari. El bé comú és el que be-
neficia totes i cadascuna de les persones. Promoure 
el bé comú significa sumar-nos a l’esforç col·lectiu per     
establir les condicions estructurals que determinen un 
present i un futur esperançador per a tothom, en un 
entorn humà digne que ens permeti, sense exclusió, 
gaudir dels nostres drets de manera efectiva.  
 
Creiem que la solidaritat és un requisit indispensable, 
com a forma de compromís amb els altres, i que,   
basant-se en la interdependència entre persones, 
pobles o nacions, consisteix en un compartir perquè 
l’altre, home o dona, pugui gaudir de les mateixes 
condicions per a una vida digna. 

Per això, a través del nostre treball d’educació per al 
desenvolupament i de la nostra Campanya «Contagia 
solidaritat per acabar amb la fam», ens vam entestar a 
generar una «cultura de la solidaritat», una «civilització 
d’amor» compromesa en la lluita contra la pobresa 
i l’exclusió, des de la promoció de les «condicions de 
vida digna» que marca el bé comú.  
 
L’any passat, la pobresa, la desigualtat i la fam que 
pateixen centenars de milions de persones al Sud es van 
veure agreujades per la COVID-19. Per aquesta raó, 
redoblem els nostres esforços i la nostra responsabilitat 
compartida per posar fora de perill la dignitat de les 
persones, col·laborant solidàriament per defensar el bé 
comú i els drets fonamentals de tots els éssers humans, 
construint comunitats on «ningú no es quedi enrere».
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Gràcies a la col·laboració de persones 

voluntàries, parròquies i organitzacions 
públiques i privades, les 72 delegacions 
diocesanes de Mans Unides duen a terme 
la seva tasca de sensibilització de la so-
cietat espanyola i obtenció de fons per 
sostenir el nostre treball de cooperació al 
costat de les poblacions més vulnerables 
del planeta.  

L’esforç realitzat el 2020 per reinven-
tar-nos i adaptar-nos a les circumstàncies 
de la pandèmia va resultar fonamental 
per consolidar el 2021 l’ús de mitjans di-
gitals i poder mantenir l’activitat en cada 
delegació. Exemple d’això va ser el llan-
çament de la Campanya anual, en què 
l’habitual presència a la diòcesi dels nos-
tres socis locals va ser substituïda per la 
seva participació telemàtica i la difusió de 
vídeos en què van compartir els seus va-
luosos testimonis a les parròquies, centres 
educatius i espais socials i culturals d’arreu 
d’Espanya. Així mateix, les delegacions 
van continuar amb les seves habituals acti-
vitats de sensibilització –conferències, 
cursos, curses solidàries, esdeveniments 
culturals, etc.–, adaptant-les a la canviant 
situació originada per la COVID-19 n 

Des d’Operació Enllaç

Des de les empreses
Les empreses i fundacions espanyoles són cada cop 

més actives en la seva responsabilitat social i donen 
més cabuda en la seva cultura corporativa al compromís 
amb els més vulnerables. Aquesta tendència es va ma-
nifestar amb força el 2021 i, gràcies a això, Mans Unides 
va tenir la col·laboració de més de 2.000 entitats privades 
que van aportar prop d’un milió nou-cents mil euros des-
tinats a millorar les condicions de vida de les poblacions 
a les quals acompanyem.  

Aquesta col·laboració va resultar especialment va-
luosa en un any tan difícil a causa de la pandèmia i va 
contribuir, a més, a fomentar la sensibilització entre els 
mateixos empleats i clients de les empreses n

Com a part de la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Ca-
tòliques (UMOFC), Mans Unides va participar al novembre en la 
Conferència Regional Europea «Per la dignitat de totes les dones», 
amb l’objectiu de reflexionar i sensibilitzar sobre la realitat de moltes 
dones, nenes i famílies que estan patint a escala mundial la xacra 
de la discriminació i la violència n

Des de les delegacions

Des de la UMOFC
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L’Operació Enllaç és una activitat que té el fi de vincular par-
ticulars o grups de persones (col·legis, universitats, parrò-
quies, empreses, col·lectius professionals) amb un o diversos 
projectes que reben el suport de Mans Unides.  
Durant 2021, vam dur a terme 300 Operacions Enllaç que 
van facilitar la recaptació de fons per a Mans Unides i van 
permetre a la societat espanyola conèixer aquests projectes, 
alhora que servien com a eina de sensibilització sobre la rea-
litat de les comunitats a les quals donem suport n

300 Operacions Enllaç  
    realitzades a 2021
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Davant la dramàtica situació que estava vivint l’Índia a conse-
qüència de la segona onada de coronavirus, a l’abril de 2021 vam 
llançar una campanya d’emergència per aconseguir fons i donar 
suport a les comunitats més afectades per la crisi sanitària i econò-
mica. Vam activar un compte d’emergència i les accions de difusió 
i sensibilització van permetre canalitzar la generositat dels nostres 
socis i donants, i vam recaptar gairebé dos mil donatius per valor 
de 461.133 €.  

De la mateixa manera, el devastador terratrèmol que va sacsejar 
Haití a l’agost de 2021 i que va causar gravíssims danys humans i 
materials –amb dos mil morts i 1,2 milions de persones afectades– 
ens va obligar a llançar una campanya d’emergència per donar 
resposta a les peticions d’ajuda dels nostres socis locals al país. La 
solidaritat de la població espanyola es va traduir en 1.700 donatius 
per valor de 360.474,81 € per pal·liar les necessitats més urgents 
de la població n

L’any passat vam augmentar l’abast dels 
nostres missatges a través de dues taules 
rodones retransmeses en format en línia. 
Al juny, vam presentar la Memòria de 
2020 a través de la trobada digital amb 
tres socis locals de Mans Unides que van 
compartir els reptes que afronta l’atenció 
sanitària al Camerun, la sobirania ali-
mentària de les poblacions indígenes de 
Guatemala i la crisi del coronavirus a   
l’Índia. Així mateix, a l’octubre va tenir lloc 
la taula rodona «Fam, violència i canvi 
climàtic: el cas d’Haití», amb la partici-
pació d’experts de Mans Unides i socis lo-
cals a Haití, a fi i efecte de sensibilitzar 
sobre la crisi crònica que travessa el país 
caribeny n

La Campanya de Mans Unides de 2021 –«Contagia solidaritat per 
acabar amb la fam»– es va desenvolupar en un context de grans reptes 
per a l’organització. Les restriccions per la pandèmia ens van obligar 
a transformar l’acte de llançament de Campanya en un programa es-
pecial de televisió emès per TRECE TV, la qual cosa ens va permetre 
augmentar l’abast dels nostres missatges. Amb aquesta i altres accions 
–com la inserció de continguts en programes de màxima audiència a 
la televisió–, vam aconseguir una gran visibilitat de la Campanya i 
convertir la idea de «contagi» en un fet positiu, des de la idea de conta-
giar alegria, esperança i solidaritat; una solidaritat imprescindible per 
lluitar contra la pandèmia de la fam en un context de crisi i incertesa.  

Així mateix, a través d’una roda premsa i del contacte amb mitjans 
de comunicació, vam aconseguir impactes a la ràdio, premsa i televisió 
amb el testimoni de portaveus institucionals i socis locals implicats en 
la Campanya, com Raquel Reynoso, presidenta de l’Associació SER, 
des del Perú, i Alicia Vacas, missionera comboniana a Orient Mitjà.  

Davant les restriccions a la mobilitat i amb l’aforament de les parrò-
quies reduït al 30 %, vam reforçar la difusió de la jornada nacional de 
Mans Unides –el segon diumenge de febrer– perquè tothom hi pogués 
col·laborar de diverses maneres, incloent una col·lecta digital.  

De la mateixa manera, el 2021 vam continuar donant a conèixer el 
nostre treball i la realitat de les comunitats més empobrides gràcies a 
la constant actualització de la web de Mans Unides, la publicació de 
la revista quadrimestral i la nostra presència a les xarxes socials. Com 
a resultat d’aquests esforços, i malgrat el difícil moment per a tothom, 
el nostre missatge va connectar amb la solidaritat de la societat es-
panyola, un fet del qual estem enormement agraïts i orgullosos n

Campanya anual de Mans Unides

Trobades digitals  
per a la sensibilització

Campanyes d’emergència
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En el marc de l’aliança d’organitzacions catòliques En-
llaça’t per la Justícia, i després de finalitzar la campanya 
«Si tens cura del planeta, combats la pobresa», vam co-
mençar una nova etapa en què vam posar al centre la 
necessitat de «tenir cura» tant de la natura com dels al-
tres i d’un mateix. Impulsats pel concepte de «ciutadania 
integral» i les encícliques Laudato si’ i Fratelli Tutti, vam 
treballar en xarxa i localment per promoure el «pacte 
educatiu global» proposat pel papa Francesc i aconseguir 
una llei de diligència deguda que enforteixi la respon-
sabilitat empresarial en relació als drets humans i la cura 
mediambiental en tercers països. 
 Juntament amb les organitzacions internacionals catò-

liques i de desenvolupament coordinades a CIDSE, vam 
continuar amb la campanya «Canviem pel planeta, tin-
guem cura de les persones» i vam dur a terme diverses 
activitats relacionades amb la COP26, entre les quals una 
trobada amb joves de Mans Unides i d’altres organitza-
cions internacionals per reflexionar sobre els impactes 
del canvi climàtic i per posar en comú què poden aportar 
els mateixos joves des dels seus àmbits locals.   
L’any passat vam continuar participant en la xarxa de la 
societat civil Futur en Comú, en la qual donem seguiment 
a la implementació de l’Agenda 2030 a Espanya i acom-
panyem en l’elaboració de l’Estratègia per al Desenvo-
lupament Sostenible 2030. Així mateix, com a part de la 
Coordinadora d’ONGD, vam col·laborar en la realització 
de l’informe del Consell de Cooperació al Desenvolupa-
ment amb recomanacions per reduir l’impacte negatiu 
de les polítiques públiques als països més pobres n

El 2021 vam continuar la nostra tasca als centres educatius a 
través d’activitats presencials i en línia. Contes, materials de tre-
ball a l’aula, vídeos i guies d’aprenentatge van ser alguns dels 
recursos que l’organització va posar a disposició de col·legis 
arreu d’Espanya.   
Una altra línia de treball va ser, un any més, el Festival de Clip-
metratges de Mans Unides, que va celebrar la seva XII Edició 
amb el lema «Combat el virus de la desigualtat». Amb la de-
núncia de la desigualtat a l’accés a la salut com a tema central, 
es van presentar a concurs un total de 830 vídeos en la categoria 
Escoles i 31 treballs en la categoria General.   
Vam col·laborar amb les universitats a través de la conferència 
«Cooperació per al desenvolupament, una qüestió de sinergies» 
i el taller «Aliances per al desenvolupament sostenible», que van 
tenir lloc a la Universitat de Múrcia per difondre la importància 
dels objectius de desenvolupament sostenible. Així mateix, Mans 
Unides va ser present en els cursos d’estiu de la Universitat de 
Santiago de Compostel·la a través del taller «Crisi climàtica i po-
bresa» i en el VI Congrés Internacional Càtedres Scholas amb 
el taller «L’educació per al desenvolupament com a instrument 
de transformació» n

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

xarxes socials:

Aliances i treball en xarxa

Mans Unides a les aules

IX edició
de les de24 Mans Unides

HORES

Al novembre vam celebrar una nova edició d’aquesta cita amb la 
llum i la solidaritat, en la qual vam rebre més de 1.600 fotografies 
des de 49 països. Gràcies al suport de figures destacades de la so-
cietat espanyola, aquesta activitat de sensibilització ens va permetre 
arribar a més de 140.000 persones a través de la nostra web i xarxes 
socials i recaptar més de 5.300 euros en donatius. 

Totes les fotos a: manosunidas.org/24horas
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L’augment l’any passat del nombre de persones en situació 
de pobresa va provocar que destinéssim 9.795.126 € –el 
29 % de la inversió anual en projectes– a 110 iniciatives rela-
cionades amb el dret a l’alimentació i amb la generació 
de mitjans de vida. Així mateix, conscients que l’educació, 
formació i alfabetització són pilars essencials per al desen-
volupament i l’autonomia de les comunitats, vam donar 
suport a 108 projectes educatius amb una inversió de més 
de 6,5 milions d’euros. També vam continuar treballant en 
l’àmbit de la salut, sobre el qual va continuar pesant l’im-
pacte de la pandèmia, així com en la defensa dels drets 
humans i l’equitat de gènere; dimensions que han patit 
retrocessos en molts dels 51 països en què Mans Unides 
va treballar el 2021.  
 
En total, vam aprovar 474 nous projectes amb una inversió 
de més de 33 milions d’euros transferits des d’Espanya a 
comunitats empobrides de països del Sud, per oferir millors 
oportunitats de vida i promoure drets inalienables que 
continuen sent vulnerats.  
 
Vam col·laborar amb 428 organitzacions sòcies, agents de 
desenvolupament els membres dels quals arriben fins i   
tot a arriscar les seves vides en certs contextos, com el de 
l’Amazònia, per defensar els drets de les poblacions a qui 
acompanyen. La nostra feina és enfortir aquestes organitza-
cions, perquè siguin capaces de transferir, en col·laboració 

amb altres actors, les capacitats necessàries perquè les 
comunitats aconsegueixen la seva sostenibilitat ambiental 
i econòmica.  
 
Una gran part dels projectes recolzats van tenir una inver-
sió d’entre 25.000 i 95.000 €, llevat dels grans programes 
cofinançats per organismes públics com l’AECID i la Unió 
Europea. Amb independència de la suma, sector i lloc d’exe-
cució de cada projecte, per a tots ells exigim informes deta-
llats i verifiquem que els fons s’utilitzen per al fi per al qual 
han estat concedits.  
 
L’any 2021 ens va plantejar, en definitiva, l’important repte 
de conviure amb la pandèmia del coronavirus, sobretot en 
aquells països més copejats, com alguns de llatinoamericans 
i l’Índia. Això va implicar, com el 2020, importants restriccions 
perquè els nostres equips poguessin viatjar al terreny, fins 
que a la tardor vam poder reprendre els viatges de manera 
segura.  
 
Tanmateix, sempre recordem que la fam és una pandèmia 
permanent que amenaça més de 811 milions de persones. 
Per això va resultar tan important la solidaritat de totes les 
persones que van col·laborar amb Mans Unides i que ens 
va permetre obtenir molt bons resultats però que, sobretot, 
ens va animar a encarar amb més energia i convicció tot 
el treball que tenim per davant.

Pr
oj

ec
te

s

Ín
di

a.
 M

an
s 

Un
id

es
/J

av
ie

r F
er

ná
nd

ez

El 2021 ens vam bolcar en la lluita contra la pobresa i les injustícies agreujades per la pandèmia. 
Gràcies a la solidaritat de totes les persones i entitats públiques i privades que col·laboren  
amb Mans Unides, vam arribar a més d’un milió i mig de persones –el 58 %, dones–  
perquè fessin front a les dificultats amb més esperança i millors condicions de vida.

13

474projectes

1.524.954  
persones amb  
suport directe

51 països

33.449.399 €  
d’inversió



Projectes de Mans

El 2021, Mans Unides va aprovar  
un total de 474 projectes  
en 51 països per valor  
de 33.449.399 €.

A més, continuem donant suport econòmic  
a projectes d’exercicis anteriors. 
En total, el 2021 vam treballar en 721 projectes.
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Salut
94 projectes

Aigu
Imp
68.

24 pr

Import: 9.795.126 € 
122.742 beneficiaris

Educació
108 projectesAlimentació i  

mitjans de vida

110 projectes

Import: 6.539.774 € 
153.927 beneficiaris

Import: 4.245.503 € 
748.042 beneficiaris



s Unides al món el 2021
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Medi ambient i  
canvi climàtic

12 projectes

a i sanejament
port: 1.465.418 € 
.811 beneficiaris

rojectes Drets de les dones  
i equitat

70 projectes
Drets humans  
i societat civil

56 projectes

Import: 4.764.909 € 
201.167 beneficiaris

Import: 1.467.514 € 
94.097 beneficiaris

Import: 5.171.155 € 
136.168 beneficiaris

% DE PROJECTES  
PER SECTORS

% DE PROJECTES  
PER CONTINENTS

Àsia 
30%

Àfrica 
38%

Amèrica 
32%

23% 
 

Alimentació i 
mitjans de vida

Drets humans  
i societat civil

12%15%
Drets de les 

dones i equitat

Medi ambient i  
canvi climàtic

5%

2%

Aigua i  
sanejament

Salut 
20%Educació 

23%
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181 projectes  
11.232.193 € 

30 països

16

El Marroc 9

Mauritània 
3

Ghana 1

Sierra Leone 9

Senegal 5

Camerun 
12

Costa  
d’Ivori 

    2

Mali 
5

Benín  
5

Txad 
5

Burkina 
Faso 

10

 Sudan 
Del 
Sud 

5

Rep.  
Centreafricana 

1

Etiòpia 
11

Egipte 
3

Rep.Dem. 
Congo 

12

Angola 
5 Zàmbia 

9

Tanzània 
3

Kenya 
7

Uganda 
8

Madagascar

Rwanda 

Malawi 7

Burundi 5

Zimbabue 
4

Moçambic
15

Eritrea 3
Togo 

5

6

Salut

PRINCIPALS SECTORS  
(per nombre de projectes)

17%

46%

11%

Educació

Aigua i  
sanejament

Sudan 
1
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El 2021, el continent africà va ser, si tenim en compte les dades oficials, 
el menys afectat per la pandèmia de COVID-19. Les vacunes van anar 
arribant amb comptagotes i la iniciativa COVAX, posada en marxa per 
l’OMS i la UE per garantir una vacunació equitativa, no va aconseguir 
els resultats esperats: a final d’any, l’índex de vacunació va arribar 
només a un 6 % de tot el continent.  
 
Tanmateix, més enllà de l’impacte sanitari, la pandèmia va provocar el 
fi de l’esperançadora tendència dels últims anys i la fam va tornar a 
augmentar, a causa de la pujada de preus i a la paralització o ralen-
tització de les activitats generadores d’ingressos. Així mateix, el tanca-
ment d’escoles pot produir un perjudici considerable en l’educació, eina 
fonamental perquè les poblacions puguin sortir de la pobresa. Els con-
finaments i la permanència de les dones, nens i joves a les seves llars 
van provocar també l’augment de la violència de gènere, els abusos i 
els embarassos i matrimonis precoços.  
 
La violència va tornar a assotar el continent africà, amb l’increment 
dels conflictes bèl·lics, els atemptats i els segrestos perpetrats per radicals 
islamistes a Somàlia, Mali, Burkina Faso, nord del Camerun, Kenya, Ni-
gèria, Uganda i República Democràtica del Congo. Mereix una menció 
especial Etiòpia, amb la dramàtica guerra enquistada del Tigray que 
tant de dolor i fam està infringint al sofert poble etíop.  
 
Malgrat les dificultats, Mans Unides va continuar duent a terme pro-
jectes de desenvolupament en els diversos sectors d’intervenció, entre 
els quals destaca l’educació, clau per a la cohesió social, l’equitat, la 
cultura de pau i la defensa dels drets humans. Davant la situació de 
desigualtat i exclusió de les nenes, vam reforçar el seu accés a l’educació 
primària i secundària, i vam donar suport a les dones a través de l’impuls 
d’activitats generadores d’ingressos i programes de sensibilització i 
formació destinats a fomentar la seva autonomia i apoderament. D’altra 
banda, les fràgils infraestructures sanitàries es van veure desbordades 
per la pandèmia –un problema que es va afegir a les moltes carències a 
les quals ja s’enfronten diàriament– i van ser objecte del nostre suport fi-
nancer a través de la dotació d’equipaments i de la formació del personal.  
 
Així mateix, vam intervenir d’emergència per ajudar les comunitats més 
afectades per l’erupció del volcà Nyiragongo a la República Democrà-
tica del Congo, així com per pal·liar les necessitats més greus de les po-
blacions desplaçades a causa del gihadisme, amb les dones i els nens 
com els col·lectius més vulnerables.  
 
En tancar l’any, les dades del nostre treball en 30 països van presentar la 
xifra de 181 projectes recolzats amb una inversió d’11.232.193 €, incloent 
iniciatives de desenvolupament i emergències.

La primera infància d’en Lauro va ser molt difícil, però en fer vuit anys va 
recalar a casa del Gaiato, una llar per a nens en risc d’exclusió a Malanje, 
Angola. «Aquí vaig trobar una família. Al principi tot em semblava molt 
estricte i amb moltes regles, però a poc a poc vaig veure com confiaven 
en mi. No sols he après fusteria, costura, a conrear…, a més, estic molt 
il·lusionat perquè podré estudiar formació professional i això, per a joves 
com jo, és un fet molt important perquè ens obre les portes a un futur 
millor».M
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Mèxic 
6

Guatemala 11

El Salvador 13

Hondures
11

Nicaragua 11

Equador 
        11

Haití 22

Cuba 1

150 projectes  
 14.661.041 € 
             14 països

Colòmbia 
7

Veneçuela 
2

Brasil 
7

Bolívia 
19

Paraguai 
11

Perú 
18

18

PRINCIPALS SECTORS  
(per nombre de projectes)

Alimentació  
i mitjans  
de vida

18%
48%

Drets  
humans i 
societat  

civil

15%

Drets de  
les dones  
i equitat
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La pandèmia va afectar seriosament Llatinoamèrica durant 2021. L’índex 
de morts per milió el va encapçalar Perú, seguit pel Brasil, Colòmbia, 
Paraguai i Equador. El procés de vacunació –en el qual destaca Cuba, 
amb un 82 % de la població vacunada– va avançar en tots els països 
amb un abast que va bascular entre el 23 i el 66 %, amb l’excepció 
d’Haití, país on amb prou feines s’ha començat. Més enllà de l’impacte 
sanitari, les conseqüències de la pandèmia, especialment en l’àmbit 
social i econòmic, van comportar més empobriment dels països i, sobre-
tot, un augment de les desigualtats internes entre rics i pobres.  
 
L’any passat es va agreujar, així mateix, la situació d’inestabilitat polí-
tica en tot el continent, principalment a Haití, Nicaragua i Colòmbia. 
Organitzacions de la societat civil van denunciar també l’augment de 
les traves legals i econòmiques per dur a terme la seva feina, incloses 
les ONG estrangeres que treballen a Nicaragua i Guatemala. De la 
mateixa manera, es va recruar la persecució que pateixen els defensors 
dels drets humans i els líders indígenes, amb desenes d’assassinats i 
segrestos; en alguns casos, amb víctimes pertanyents a socis locals de 
Mans Unides i a comunitats amb què treballem.  
 
Com venim fent des de l’inici de la pandèmia, el 2021 vam estar en con-
tacte permanent amb els nostres socis locals per conèixer la seva         
situació, gestionar les iniciatives en marxa i estudiar nous projectes. 
Afortunadament, en l’última part de l’any vam poder reprendre els 
viatges al terreny, amb les precaucions necessàries, per dur a terme 
les visites d’acompanyament i supervisió dels projectes oberts.  
 
L’esforç dut a terme va tenir com a resultat l’aprovació de 150 nous  
projectes, la qual cosa va representar un creixement de la inversió al 
continent del 14 % respecte de l’any anterior. El sector amb més inversió 
va ser el d’«Alimentació i mitjans de vida», a fi de continuar enfortint 
la sobirania alimentària i l’autonomia de les comunitats, seguit pels 
sectors de «Drets humans i societat civil» i «Drets de les dones i equitat», 
per reaccionar a la greu situació de violència i incompliment de drets 
de les poblacions més vulnerables.  
 
En relació als projectes d’acció humanitària, a l’agost de 2021 vam inter-
venir d’emergència com a conseqüència del terratrèmol que va assotar 
Haití i que ens va obligar a engegar un programa especial d’ajuda per 
a les poblacions més afectades.  
 
Destaquem, finalment, l’optimització dels procediments interns, la 
qual cosa ens va permetre més eficàcia i ens va possibilitar treballar 
amb normalitat malgrat les limitacions derivades de la pandèmia.

«Gràcies als tallers de Mans Unides hem millorat la 
nostra manera de conrear el cacau i, a més, hem 
après a identificar els tipus de violència que es 
donen a les nostres llars. Les dones de la comunitat 
ens hem organitzat i estem exigint poder participar 
en les eleccions de les Juntes Parroquials, un dret 
establert per llei».
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Índia 
120

Síria 3

Filipines 3

Bangla 
Desh  

3

Cambotja 
5

Israel 2

Palestina 7

143 projectes  
7.556.165 € 

7 països

PRINCIPALS SECTORS  
(per nombre de projectes)

Salut

34%
20% 15%

Alimentació  
i mitjans  
de vida

Drets de  
les dones  
i equitat

20

L’Orpita, una de les dones que van rebre l’ajuda 
d’emergència de Mans Unides a Ratanpur (Índia), 
va fer aquest comentari al nostre soci local: «En 
època d’eleccions, molts candidats venen amb 
arròs, licor i algunes monedes; i avui, quan de debò 
estem passant fam, cap partit polític ve a ajudar-nos, 
només gent que no coneixem i que viuen molt lluny 
de nosaltres».
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La pandèmia de la COVID-19 va continuar condicionant, 
durant 2021, tant la nostra vida com la de les persones 
per a les quals treballem. Les successives «onades» van 
provocar el tancament d’escoles, la interrupció de part 
dels projectes, el tancament de negocis amb el conse-
güent augment de la desocupació –especialment entre 
els treballadors informals–, l’increment de l’abandó   
escolar i una pèrdua generalitzada d’ingressos a les 
llars de les comunitats més vulnerables. La pandèmia 
ens va impedir, a més, viatjar als països on treballem 
per acompanyar els nostres socis locals, que han dut 
a terme una feina encomiable en moments d’enorme 
dificultat.  
 
L’Índia es va veure greument afectada per la variant 
Delta de la COVID-19, que va sumir el país en el caos 
sanitari de març a juny. L’impacte va ser més gran pel 
fet que les autoritats i la població havien relaxat les 
mesures de prevenció després d’una primera onada poc 
agressiva en l’àmbit sanitari. La virulència de la variant 
Delta va danyar encara més el precari sistema sanitari 
amb una cobertura inferior al 40 %. Les xifres apunten 
que la variant va acabar amb la vida de 490.000 per-
sones, tot i que fonts no oficials estimen en 3 i 4 milions 
el nombre de persones que van perdre la vida.  
 
Davant la gravetat de la situació, Mans Unides va fer 
una crida d’emergència a la societat espanyola, que 

va respondre amb enorme generositat per socórrer les 
comunitats més afectades. Aquesta solidaritat es va 
traduir en 30 projectes d’emergència, principalment 
d’ajuda sanitària, amb una inversió de 636.618 €. Així 
mateix, vam tornar a autoritzar, als socis locals que ho 
van sol·licitar, la reassignació pressupostària en pro-
jectes en marxa per pal·liar els efectes de la dramàtica 
crisi sanitària.  
 
Al sud-est asiàtic vam veure una incidència dispar de 
la COVID-19. Gairebé tots els països de la regió van dur 
a terme polítiques molt restrictives en relació al movi-
ment de la seva població, la qual cosa pot explicar la 
menor incidència patida en comparació amb Europa 
o els EUA.  
 
A Cambotja, les Filipines i Bangla Desh vam continuar 
acompanyant els nostres socis locals en el seu treball 
amb les poblacions més vulnerables, amb projectes 
que enforteixen els seus mitjans de vida, la seguretat 
alimentària, el desenvolupament comunitari, l’educació, 
l’accés a l’aigua i l’atenció sanitària.  
 
Així mateix, a Orient Mitjà vam continuar donant su-
port a la població síria més pobre amb programes de 
formació per a l’emprenedoria, als refugiats sirians 
que es troben al Líban i a la població palestina a través, 
principalment, de projectes agrícoles i sanitaris.
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Gràcies als fons que obté tant de donants privats com d’organismes públics,  
Mans Unides dona suport a nombrosos projectes de desenvolupament  
als països més empobrits.

Fons privats  
D’altra banda, alguns donants privats, tant persones 
com entitats (empreses, fundacions, col·legis pro-
fessionals, etc.), opten pel suport directe a projectes 
específics de Mans Unides.  
 
Ens esforcem per canalitzar els recursos de cada 
donant cap als projectes més idonis, tractant d’adap-
tar aquesta col·laboració per atendre els requeriments 
concrets del donant i oferint informació constant 
sobre els equips implicats, les activitats, les zones 
d’intervenció i altres detalls. Un cop finalitzat el pro-
jecte, facilitem al donant un informe que ret comptes 
dels resultats aconseguits i les despeses relacio-
nades, amb la màxima transparència i claredat.  
 
El 2021 vam comptar amb 89 persones i entitats pri-
vades que van contribuir amb 3.055.844 € a finançar 
70 iniciatives de desenvolupament a través de 
Mans Unides. Aquesta xifra duplica els resultats de 
l’any anterior, gràcies a la generositat dels donants 
particulars i a algunes herències rebudes per a fins 
específics.

Fons públics  
El cofinançament públic prové de les diverses administra-
cions –estatal, governs autonòmics, diputacions, ajunta-
ments–, així com de recursos europeus, amb dos projectes 
recolzats per la Unió Europea al Paraguai i Equador 
(amb fons periodificats en 2020 i 2022). Va resultar un any 
molt positiu, ja que vam superar la recaptació prevista 
en obtenir 6.795.171 € a través de 145 convocatòries pú-
bliques; suma que augmenta lleugerament, confirmant 
la tendència positiva de 2020..  
 
En termes generals, aquesta modalitat de finançament 
va representar una mica més del 13 % dels ingressos ins-
titucionals. Aquests bons resultats deriven de l’estreta 
coordinació amb les delegacions de Mans Unides en tot 
el territori nacional i amb les organitzacions sòcies res-
ponsables d’executar els projectes als països on treballem, 
que van respondre amb gran professionalitat en un context 
molt complex a causa de la pandèmia.  
 
En relació al suport de l’Agència de Cooperació Espanyola 
(AECID), l’any passat vam iniciar dos nous projectes a 
Bolívia i les Filipines, i vam continuar l’execució dels tres 
Convenis a l’Equador, les Filipines i el Senegal aprovats el 
2018. Aquesta col·laboració resulta molt important per a 
Mans Unides per l’estreta relació que s’estableix amb els 
nostres socis locals i amb les Oficines Tècniques de Coope-
ració en cada país, així com per la visibilitat i participació 
de la nostra organització en espais internacionals.

Volem reiterar el nostre agraïment a tots els   
donants, públics i privats, que, amb la seva   
confiança en Mans Unides, el seu compromís i 
generositat, han contribuït a finançar un signifi-
catiu nombre de projectes de desenvolupament 
més enllà de les nostres fronteres.

Fu
nd

ac
ió

 P
el

ay
o

O
sv

al
do

 Z
ay

as
Pa

bl
o 

Ec
he

ita

M
an

s 
Un

id
es



Ac
ci

ó 
hu

m
an

ità
ria

23

A través de 55 projectes d’emergència a Àsia (34), 
Àfrica (13) i Amèrica (8), als quals es van destinar 
1.607.331 €, vam atendre 270.679 persones que, 
per diverses causes, ho havien perdut pràctica-
ment tot.  
 
La duríssima segona onada de COVID-19 a l’Índia 
va motivar 30 de les 34 emergències recolzades a 
Àsia. Mans Unides va mobilitzar 636.618 € per 
atendre les necessitats més urgents: oxigen, medi-
cines i aliments per a persones malaltes i les seves 
famílies. Gràcies a tots els esforços, més de 200 mil 
persones es van beneficiar d’aquestes ajudes. Tan-
mateix, moltes altres van perdre la vida i, entre elles, 
socis locals de Mans Unides a qui, des d’aquestes 
ratlles, volem recordar i lloar per la seva entrega 
sense límit als altres.  
 
A l’agost va tornar a tremolar la terra a Haití. El  
terratrèmol va causar 2.300 morts, 13.000 ferits i 
137.000 llars destruïdes. Com a resposta, Mans  
Unides va llançar una campanya d’emergència 
que va recaptar prop de 456.000 € per engegar 
quatre projectes d’emergència sanitaris, de distri-
bució d’aliments i reparació d’habitatges.  
 
Així mateix, vam atendre persones víctimes de les 
guerres oblidades i de la inseguretat, com és el 
cas del nord d’Etiòpia, al Tigray, regió que afronta 

un conflicte d’extrema violència en què es vulneren 
tots els drets i en què les violacions es fan servir 
com a arma de guerra. Al Sudan, on donem suport 
a milers de persones en camps de refugiats, o a 
Nicaragua i Haití, països en què Mans Unides va 
intervenir a causa de la greu inestabilitat política 
i social, la població afronta crisis humanitàries que 
no haurien de produir-se, però que, per desgràcia, 
existeixen i perduren fins a caure en l’oblit per part 
de les nostres societats.  
 
Els fenòmens climàtics també van generar crisis 
que van requerir la nostra intervenció. Sequeres a 
Kenya, inundacions al Txad, fams a Rwanda, ciclons 
a l’Índia i Moçambic. Continuem escoltant el crit 
del planeta, la nostra «casa comuna», i els qui ho 
paguen més car són, novament, les poblacions més 
desprotegides.  
 
També vam donar suport a 7 projectes d’ajuda hu-
manitària per assistir 7.686 persones; poblacions en 
mobilitat com la procedent de Veneçuela, obligada 
a migrar als països limítrofs; les dones sirianes, a 
les quals la guerra ha expulsat de les seves llars 
amb els seus fills i filles; els migrants subsaharians 
que malviuen al Marroc somiant amb un futur millor, 
o els migrants llatinoamericans que s’acumulen a 
Mèxic perseguint una vida amb condicions més 
dignes.

A més del nostre treball de cooperació al 
desenvolupament, col·laborem en accions 
humanitàries quan les circumstàncies ho  
requereixen i ho sol·liciten socis locals amb 
experiència en aquest tipus d’intervencions.  
En total, el 2021 vam donar suport a 62 accions 
humanitàries a les quals vam destinar més  
de 2 milions d’euros (2.010.592 €).
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Entre les accions humanitàries hi ha, d’una banda, 
els projectes d’emergència, que responen a situa-
cions inesperades i, per una altra, els projectes  
d’ajuda humanitària.

Vam donar suport a 278.365 persones  
a través de 62 projectes  

d’acció humanitària 
per valor de 2.010.592 €
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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 respondre davant de la societat que 
confia en nosaltres.

Mans Unides compleix els  
principis de transparència i 
bones pràctiques que estableix 
la Fundació 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) 

50.823.998 € recaptats el 2021.

86,3% dels ingressos provenen del sector privat  
                          i el 13,7% del sector públic.

42,8% dels fons prové dels nostres socis.

88,6% destinat als fins de Mans Unides,  
                          el 83,5% a Projectes de Desenvolupament  
                          i el 5,1% a Sensibilització.



Sensibilització

Administració i 
estructura

Promoció i captació  
de recursos

83,5%
Projectes de  

Desenvolupament

5,1%

8,1%

3,3%
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ORIGEN DELS INGRESSOS (€)

TOTAL INGRESSOS 2021: 50.823.998 €

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 aprovats més les anualitats dels  
      diferents convenis amb el suport de l’AECID.  
* El superàvit de 2021 es destinarà a l’aprovació de nous projectes durant l’any 2022.

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.

ORIGEN DELS INGRESSOS DE RECAPTACIÓ

Privats Públics

Fins de Mans Unides Altres

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

Socis i donants (1) 
Parròquies i entitats religioses 
Col·legis 
Emergències 
Herències i llegats 
Altres 
TOTAL SECTOR PRIVAT

21.389.189.-
8.105.863.- 

686.072.-
821.317.-

10.735.749.-
1.414.808.-

43.152.998.-

Ingressos privats: 86,3%

 
Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament (AECID) 
Administració local i autonòmica  
TOTAL SECTOR PÚBLIC  
INGRESSOS DE RECAPTACIÓ  
 
ALTRES INGRESSOS (2) 

 
 

2.568.898.-
4.301.355.-  

6.870.253.-  
50.023.251.- 

 
800.747.-

Ingressos públics: 13,7%

Sensibilització 
Projectes de desenvolupament (3) 

- Projectes:                       33.449.399.- 
- Gestió de projectes:       1.970.649.-  

TOTAL FINS MANS UNIDES

2.145.233.- 
35.420.048.- 

 
 

37.565.281.- 

Fins de Mans Unides: 88,6%

Promoció i captació de recursos 1.404.143.-

Administració i estructura 3.455.303.-  

Promoció i captació de recursos: 3,3%

Administració i estructura: 8,1%

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 2021:  
SUPERÀVIT ANY 2021*

42.424.727 € 
 

8.399.271 €

86,3% 13,7%

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

Socis i  
donants

42,8%

Parròquies i 
entitats religioses16,2%

Herències  
i llegats

21,5%

Altres:
5,8%

AECID

Adm. local i  
 autonòmica

8,6%

5,1%

88,6% 11,4%
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L’Informe complet d’Auditoria es pot consultar en format 
PDF a la nostra pàgina web (www.mansunides.org) o 
aconseguir imprès a les nostres delegacions i Serveis 
Centrals.

informe de auditoría

Memoria de 
actividades 2021

A tothom: MOLTES GRÀCIES

Agraïments
La feina de sensibilització a Espanya i el nostre suport a les comunitats més empobrides 
del Sud seria impossible sense tots els amics de Mans Unides:  
 

l Les persones voluntàries i contractades de l’organització.  
 

l La nostra base social: els socis i col·laboradors de Mans Unides.  
 

l Els nostres donants; entitats públiques i privades que donen suport al nostre treball 
mitjançant donacions, cofinançant projectes de desenvolupament, patrocinant 
iniciatives o prestant diversos serveis [la relació d’entitats públiques que cofinancen 
projectes de desenvolupament figura en el «Llibre de Projectes» editat amb aquesta 
Memòria].  

 
l Els col·legis, congregacions i parròquies, l’aportació dels quals és especialment rellevant.  

 
l Els mitjans de comunicació (diaris, revistes, emissores de ràdio i canals de televisió) 

que difonen els nostres missatges i publiquen gratuïtament els nostres anuncis.  
 

l Les organitzacions sòcies amb què treballem al Sud.  
 

l I aquelles persones que, a través de les seves herències i llegats solidaris,  
han volgut continuar contribuint amb Mans Unides després d’anar-se’n…  

 
Gràcies a tota aquesta solidaritat, canviem la vida de milions de persones 

 i continuem construint un món millor, més just i fratern.



03003 ALACANT 
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1r H.  
Tel. 965 922 298 
02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izq.  
Tel. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis.  
Tel. 918 833 544  
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  
06006 BADAJOZ 
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
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, 230 bajo. 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 
Dr. 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 
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Doctor Chil, 17 - Casa de la Iglesia.  
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. Tfno. 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. Tel. 936 327 630  
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.  
Tel. 617 273 664 
42002 SÒRIA 
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490 
50300 TARASSONA-CALATAIUD 
(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) 
Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell.  
Tel. 937 637 106 
45002 TOLEDO 
Avda. Europa, 40. Tel. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 baixos.  
Tel. 977 511 428 
25700 LA 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


