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Benvolguts amics i col·laboradors,

En aquesta Memòria trobareu, sintetitzada, l’activitat que ha dut a terme Mans Unides l’any 2014 juntament
amb les dades bàsiques que dibuixen la nostra identitat i caràcter. La pàgina web ofereix molta més informació
per a aquells que la necessitin.

Hem centrat la campanya d’aquest any en el vuitè Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni que busca “fo
mentar una aliança mundial per al desenvolupament”. Sense aquesta aliança, sense una gran confluència de
forces en tots els àmbits, tant del Nord com del Sud, serà impossible fer front a un repte com el que ens plan
teja el problema de la fam. El lema que hem utilitzat en la campanya, “Un món nou, projecte comú”, pretén
sintetitzar aquesta aspiració, aquesta unió de forces. El cartell de campanya, que ha acompanyat el lema,
conté nombroses siluetes amb referències a la pau, al voluntariat, a la justícia, a l’educació, a la sanitat, a la
igualtat, al comerç just... i també a altres dimensions bàsiques en el desenvolupament i en la solidaritat que,
juntes, busquen conformar la imatge d’aquest “món nou” a què aspirem, a la construcció del qual tots estem
convidats. La imatge central expressa el creixement en matèria de fraternitat i de pau, fraternitat universal
com a condició necessària per crear condicions de desenvolupament en plenitud. Només aquest camí, que
és de justícia, d’amor i de pau, serà capaç d’obrir un horitzó realment sòlid per construir la gran família humana
al nostre món.

El 2014, a Mans Unides hem fet una tasca de conscienciació sobre aquesta matèria i hem respost també, en
la mesura de les nostres possibilitats, a dos fets rellevants de l’any: el rebrot epidèmic de l’Ebola que va pro
vocar diversos milers de morts, la majoria de les quals ocorregudes a l’Àfrica Occidental, i l’augment de la ten
sió i dels enfrontaments a Orient Pròxim. Mans Unides ha dedicat recursos importants a la lluita i prevenció
de l’Ebola com a resposta a la crida feta per la Comunitat Econòmica d’Estats d’Àfrica Occidental (CEDEAO).
Quant als conflictes, el suport als nostres socis locals en aquests llocs s’ha vist limitat per l’extraordinària com
plexitat de les situacions creades, en les quals intervenen nombrosos factors interns i internacionals, però,
tot i així, no hem hagut de suspendre cap projecte i hem pogut donar suport a comunitats desplaçades o re
fugiades, fins i tot en països veïns on no treballem.

Alhora que oferim la síntesi informativa continguda en aquesta Memòria, volem fer arribar el nostre agraïment
als socis i col·laboradors de Mans Unides i a tots aquells que, de diverses maneres, fan possible la tasca que duem
a terme de servei als més pobres i de resposta a les demandes del Sud i que és motiu d’esperança per a molts.

carta de la presidenta

Soledad Suárez
Presidenta
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Ana Palacios
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qui som?

Mans Unides/Mª Eugenia Díaz

El 1955 la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines d’Acció Catòlica va declarar
“la guerra a la fam”. A Espanya, l’any 1959, les Dones d’Acció Catòlica van 
recollir aquesta crida, i van constituir la “Campanya contra la Fam a Espanya”, 
que posteriorment coneixem com Mans Unides.
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En un món globalitzat, les relacions entre persones,
països i continents són necessàries i enriquidores.

Mans Unides és present en xarxes i organismes na-
cionals i internacionals:

� Consell Pontifici Cor Unum

� CIDSE (Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament i la Solidaritat)

� CONCORD (Confederació per a 
la Cooperació de les ONG d’ajuda i 
desenvolupament)

� CONGDE (Coordinadora d’ONG per 
al Desenvolupament d’Espanya)

� LaFede.cat, organitzacions per 
la Justicía Global

� Fundació Sur

� Pacte Global contra la Pobresa

� Fòrum de Laics

� Consell Nacional de Missions

� Plataforma del Voluntariat d’Espanya

� Associació Espanyola de Fundraising

� Pacte Mundial

� UMOFC (Unió Mundial d’Organitzacions 
Femenines Catòliques)

Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya per a l’ajuda, promoció i desenvolupament dels
països en via de desenvolupament. És alhora una organització no governamental per al desenvolupament
(ONGD), de voluntaris, catòlica i seglar. 

La nostra missió és lluitar contra la fam, la nutrició deficient, la misèria, la malaltia, el subdesenvolupament
i la falta d’instrucció; i treballar per eradicar les causes estructurals que les produeixen: la injustícia, el re
partiment desigual dels béns i les oportunitats entre les persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis,
la insolidaritat, la indiferència i la crisi de valors humans i cristians (Estatuts, art. 5è).

ESTRUCTURA
Mans Unides té una estructura diocesana que li permet
ser present en tota la geografia espanyola. La missió de
les 70 delegacions és la sensibilització de la població es
panyola sobre la situació del món, i la recaptació de dona
tius per finançar els projectes de desenvolupament als
quals dóna suport l’organització. Mans Unides compta
també amb uns Serveis Centrals a Madrid.

PERSONES
El voluntariat és uns dels senyals d’identitat de Mans Uni
des. Des dels òrgans de govern de l’organització, que han
de constituir persones voluntàries, fins al treball de base.
L’any 2014, 5.146 voluntaris han donat el seu temps i el
seu bon fer a l’organització de manera regular. 

Durant aquest any hem comptat amb el suport incondi
cional de 79.205 socis i col·laboradors, que han confiat en
el nostre treball per construir un món millor. 

La nostra tasca seria impossible sense tots ells: voluntaris,
contractats, socis i col·laboradors, parròquies, col·legis,
empreses, associacions i fundacions, mitjans de comuni
cació, i tots els que confien en nosaltres. 

Moltes gràcies a tots!

XARXES INTERNACIONALS
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Àrea de Gestió Financera 
i Planificació Àrea de Projectes

Àrea de Comunicació 
i Presència Pública

Àrea d’Educació 
per al Desenvolupament

Àrea d’Administració 
de Recursos i Persones Àrea de Delegacions

ÒRGANS DE GOVERN

Presidenta 70 Presidentes-Delegades 
de seus diocesanes 1 Representant dels Serveis Centrals Comissió Permanent

Assemblea General

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

Soledad Suárez

Presidenta

Mons. J. José Omella

Consiliari

José Juan Fresnillo

Viceconsiliari

Mercedes Piñeiro

Vicepresidenta

José Valero

Secretari

Tomás Rodríguez

Tresorer

Ricardo Loy

Sec. Gral. Acció Catòlica

Benita Asensio, Mª Luisa Salas,
Lorena Arranz, Araceli Cavero, 

Fco. Javier Fornell

Presidentes-Delegades 
representants de l’Assemblea (5)

Sonsoles Fernández-Iriondo,
Julián Jiménez, Clara Pardo

Representants dels 
Serveis Centrals (3)

Comissió Permanent

La Comisió Permanent es 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. 

ÒRGANS DE GESTIÓ

Soledad Suárez

Presidenta

Rafael Serrano

Secretari General

Secretaria Direcció
Secretaria Tècnica

Serveis Centrals

ORGANITZACIÓ EN L’ÀMBIT DIOCESÀ

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.

Organigrama de Mans Unides el 2014

Presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Vicedelegada Secretària Tresorera

Equip Directiu Diocesà
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Mans Unides, inspirantse en l’Evangeli i en la Doctrina social de l’Església, 
manté dues línies de treball:

� Donar a conèixer i denunciar l’existència de la fam i del subdesenvolupament,
les seves causes i els seus possibles remeis.

� Reunir mitjans econòmics per finançar els programes, plans i projectes de 
desenvolupament integral encaminats a atendre aquestes necessitats.

què fem?

Javier Cuadrado
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SENSIBILITZACIÓ

� En aquesta tasca de sensibilització, l’Operació Enllaç hi juga un paper fonamental, ja que, a través de les ini
ciatives de desenvolupament a les quals dóna suport Mans Unides, genera vincles entre persones o grups
de la societat espanyola i les comunitats beneficiàries, i els apropa la seva realitat i les condicions de vida. El
2014, Mans Unides va dur a terme 496 operacions Enllaç.

Operació Enllaç

No podem avançar cap a un desenvolupament integral
solidari de la humanitat si continuem pensant que el
progrés és només una qüestió de millorar processos
econòmics, polítics o socials. Necessitem un compro
mís solidari mundial basat en la veritat de la naturalesa
humana que ens reclama el reconeixement dels altres
com a verdaders germans.

L’any 2014 vam treballar per sensibilitzar la societat es
panyola, amb fets i exemples, que un món nou és pos
sible. Així mateix, vam seguir de prop la celebració de
l’Any Internacional de l’Agricultura Familiar, que juga
un paper clau en el desenvolupament sostenible i en
l’enfortiment de les societats; vam analitzar a fons les
oportunitats de les noves tecnologies i vam treballar
per l’ocupació juvenil, la promoció de la qual als països
més pobres pot significar la construcció d’una societat
amb perspectives de futur.

Una de les tasques principals de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar, davant la societat espa
nyola, l’existència de la fam i del subdesenvolupament, així com les seves causes i possibles solucions.

L’any 2014, Mans Unides va dur a terme la seva campanya número LV
que, amb el lema “Un món nou, projecte comú”, tancava el cicle
(20002014) que hem dedicat a treballar pel compliment dels Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Durant 12 mesos ens vam
esforçar a donar a conèixer la necessitat de “Fomentar una aliança
mundial per al desenvolupament”, l’últim dels objectius amb què 189
nacions del món es van comprometre a acabar amb molts dels mals que
afligeixen el món. Un objectiu en què hem de participar tots: els governs
d’aquí i d’allà, les institucions, les empreses, les organitzacions inter
nacionals, les ONG i, sobretot, de manera fraternal, les persones.

Mans Unides, dins la seva filosofia de treball
en xarxa, participa en diverses campanyes
de sensibilització de la societat espanyola. 

L’objectiu d’aquestes campanyes és donar a
conèixer les situacions d’injustícies oblidades,
les desigualtats cròniques o els conflictes emer
gents, i oferir estils de vida, opcions i projectes
alternatius dirigits al canvi de comportaments,
valors i estructures d’injustícia. 

Per a això continuem sent membres actius de
la campanya “Una sola família humana, ali
ments per a tothom” i participem en diversos
fòrums, com el Comitè de Seguretat Alimen
tària de la FAO, a Roma.

CAMPANYES EN XARXA
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altres activitats 
de sensibilització

Viatges amb mitjans de comunicació

Al llarg de l’any es van dur a terme tres viatges amb 
mitjans de comunicació amb l’objectiu de donar a 
conèixer les diferents realitats dels països i dels 
projectes en què treballa Mans Unides. Els destins 
van ser Burundi, Nicaragua i Cambotja.

Mans Unides/Irene H-Sanjuán

El 2014 vam lliurar a
La2 Noticias de TVE
el I Premi Especial
Mans Unides creat
per reconèixer el
mitjà de comuni
cació (premsa, TV,
ràdio, Internet…)

o el professional de la comunicació (periodisme, fo
tografia…) la feina i trajectòria del qual millor repre
sentin els valors del periodisme com a eina indispen
sable de combat contra la pobresa i la fam al món.

TU POTS DONAR LLUM AL MÓN
A l’octubre vam ce
lebrar la II Edició de
les “24 hores que
mouen el món”,
una activitat que,
amb el lema “Tu
pots donar llum al
món”, promou la
realització d’acti
vitats (en línia i
presencials) que
tenen com a fi
il·luminar les zones 
aombrades del món per facilitar així una reflexió
sobre els problemes que pateixen els països en des
envolupament i promoure alhora el valor de la soli
daritat en la societat espanyola.

A Mans Unides sabem que aquest camí no podem
recórrerlo tots sols, per això participem amb altres
organitzacions en diferents campanyes temàtiques
relacionades amb la nostra missió i estem presents en
xarxes i organismes tant nacionals com internacionals.

Clipmetratges

Un any més, 
el concurs de
Clipmetratges 
es va convertir
en l’estrella de 
la sensibilització entre els més joves. Al concurs, que va
comptar per tercer any consecutiu amb el suport de l’AECID i
que va arrencar a l’octubre, s’hi van presentar 836 vídeos
d’un minut. La guanyadora d’aquesta edició va obtenir,
com a premi, un viatge a Etiòpia amb el president del
jurat, el director de cinema Santiago Zannou.

Les 70 delegacions de Mans Unides tenen un pa-
per protagonista en aquesta tasca de sensibilit-
zació i recaptació de fons, per a la qual desenvo-
lupen nombroses activitats.

Cursa solidària

El 19 d’octubre es va fer a la delegació de Múrcia 
la III Cursa Solidària, el lema de la qual va ser 
“Corre per Etiòpia”. 

Amb els fons 
recaptats en 
aquesta activitat
es va ajudar a 
finançar un 
centre educatiu
que beneficiarà
60 nens i 60
nenes en edat
de preescolar 
a Abobo, 
una petita 
ciutat al país
africà.

Mans Unides/Javier Mármol

Mans Unides/Irene H-Sanjuán
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El 2014 Mans Unides va donar suport a 608 nous projectes de
cooperació al desenvolupament en 57 dels països amb índexs
de pobresa més alts a Àfrica, Amèrica i Àsia. L’import dels pro
jectes aprovats aquest any ha ascendit a 39.806.408,50 euros
destinats íntegrament a la millora de la qualitat de vida de més
de 2.545.000 persones que viuen en condicions de pobresa i
exclusió, privats dels seus drets més bàsics. 

Malgrat l’avenç d’alguns dels objectius emmarcats a l’Agenda
de Desenvolupament i l’augment del creixement econòmic
d’alguns països, continua incrementantse la desigualtat i la
bretxa entre els que més tenen i els que menys. La inestabili
tat política creixent de molts països, els conflictes armats, les
persecucions religioses, l’augment de les xarxes de tràfic de
persones, els efectes del canvi climàtic sobre les poblacions
més vulnerables traduïts en sequeres prolongades, inunda
cions o epidèmies, no sols accentuen les condicions de po
bresa i inseguretat alimentària de milions de persones sinó
que són algunes de les causes que subjeuen en l’augment pro
gressiu de desplaçaments interns i migracions.

PROJECTES

Interpel·lats per l’esforç de milions de persones a sortir de la
pobresa, hem continuat acompanyant, avaluant i identificant
noves propostes de projectes que promoguin un desenvolu
pament sostenible o atenguin situacions d’emergència sorgi
des directament de les necessitats de les comunitats i dels
socis locals amb què treballem. La coordinació amb altres or
ganitzacions de desenvolupament nacionals i internacionals
ha estat un factor important en la recerca de més eficàcia en
la nostra tasca.

Aquest any Àfrica continua sent el continent on més esforç i
inversió econòmica hem fet.

La gran majoria dels projectes identificats per la nostra àmplia
xarxa de socis locals i les comunitats amb què treballem han
tractat d’afavorir l’accés als serveis bàsics i van promoure el
dret a l’educació, salut, aigua i alimentació.

Exemple d’això han estat la construcció d’infraestructures sa
nitàries i educatives, programes de sensibilització i vacunació,
aigua i sanejament o programes agropecuaris i de generació
d’ingressos per a les persones més desfavorides.

Als països amb un índex baix de desenvolupament en què tre
ballem a Amèrica Llatina i Àsia persisteixen les desigualtats i
la pobresa extrema, tant en els nuclis urbans com a les zones
rurals. Els nostres projectes han anat orientats tant a la sen
sibilització i conscienciació en drets com a reforçar les capa
citats d’homes i dones, i propiciar les condicions mínimes on
aconseguir uns mitjans de vida sostenibles per fer front a les
seves necessitats. Exemple d’això ha estat el suport a inicia
tives educatives, microcrèdits, capacitació agropecuària,
construcció d’infraestructures de reg, aigua potable o sane
jament, sempre preveient l’enfocament de gènere.

Mans Unides/Marta Carreño

Durant 2014 mans Unides ha respost a 41 situacions d’emer-
gència per un import d’1.633.000 euros en més de 20 països.
La nostra resposta a les emergències s’ha fet sempre a través
de socis locals i en coordinació amb altres agències o organit-
zacions humanitàries. 

La crisi de l’Ebola que va aflorar a mitjan any i que va castigar
severament països com ara Sierra Leone o Libèria va provocar
la resposta immediata dels nostres donants, gràcies als quals
vam poder fer un primer enviament immediat de fons. A O-
rient mitjà i pròxim hem donat suport a intervencions tant a
Gaza, com a Iraq i a Síria.
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A més, atenem poblacions en situació d’emergència i facilitem ajuda
humanitària en circumstàncies que així ho requereixin.

Mans Unides dóna suport a projectes de desenvolupament 
agrícoles, educatius, sanitaris, de promoció social i de promoció 
de la dona. 

Agrícola: 94 projectes
Import: 10.120.007,37 euros
Beneficiaris: 162.945 directes

Educatiu: 224 projectes
Import: 11.717.000,79 euros
Beneficiaris: 103.027 directes

Sanitari: 116 projectes
Import: 6.106.865,57 euros
Beneficiaris: 1.676.695 directes

Prom. Social: 95 projectes
Import: 6.486.482,86 euros
Beneficiaris: 441.292 directes

Prom. Dona: 79 projectes
Import: 5.376.051,91 euros
Beneficiaris: 160.393 directes

AMÈRICA
1134 projectes

22%

ÀFRICA
276 projectes

45%

ÀSIA
198 projectes

33%

PROJECTES PER CONTINENTS

PROJECTES PER SECTORS

Agrícola
15%

Educatiu
37%

Sanitari
19%

Promoció 
Social
16%

Promoció 
de la Dona

13%
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amèrica

1. Bolívia, 14 projectes 
2. Brasil, 10 proj.
3. Colòmbia, 5 proj.
4. Equador, 12 proj.
5. El Salvador, 11 proj.
6. Guatemala, 17 proj.
7. Haití, 12 proj.
8. Hondures, 3 proj.
9. Mèxic, 9 proj.
10. Nicaragua, 6 proj.
11. Panamà, 3 proj.
12. Paraguai, 6 proj.
13. Perú, 20 proj.
14. Rep. Dominicana, 6 proj.

Total: 134 projectes.
12.433.655,45 euros. àfrica

1. Angola, 4 projectes 
2. Benín, 17 proj.
3. Burkina Faso, 17 proj.
4. Burundi, 4 proj.
5. Camerun, 15 proj.
6. Txad, 3 proj.
7. Costa d’Ivori, 5 proj.
8. Egipte, 2 proj.
9. Eritrea, 2 proj.
10. Etiòpia, 12 proj.
11. Ghana, 11 proj.
12. Kenya, 16 proj.
13. Libèria, 1 proj.
14. Madagascar, 16 proj.
15. Malawi, 7 proj.
16. Mali, 4 proj.

Total: 276 projectes.
16.510.197,30 euros.

A més, continuem donant suport econòmicament a 
projectes d’exercis anteriors. 

L’any 2014, han estat un total de 956 projectes.

Projectes de Mans Unides 
al món el 2014
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j.

17. Marroc, 6 proj.
18. Mauritània, 10 proj.
19. Moçambic, 10 proj.
20. Níger, 1 proj.
21. Rep. Centreafricana, 1 proj.
22. Rep. Dem. Congo, 20 proj.
23. Rwanda, 6 proj.
24. Senegal, 11 proj.
25. Sierra Leone, 21 proj.
26. Somàlia, 1 proj.
27. Sudan del Sud, 6 proj. 
28. Tanzània, 10 proj.
29. Togo, 3 proj.
30. Uganda, 11 proj.
31. Zàmbia, 15 proj.
32. Zimbabwe, 7 proj.

àsia

1. Bangla Desh, 3 projectes
2. Cambotja, 5 proj.
3. Filipines, 3 proj.
4. Índia, 177 proj.
5. Iraq, 1 proj.
6. Israel, 4 proj.
7. Jordània, 1 proj.
8. Líban, 1 proj.
9. Palestina, 1 proj.
10. Síria, 1 proj.
11. Vietnam, 1 proj.

Total: 198 projectes.
10.862.555,75 euros.

a 

Mans Unides ha aprovat el 2014 un total de 608 projectes, 
en 57 països, per un valor de 39.806.408,50 euros.
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Àfrica va seguir considerantse una regió en alça dins el marc 
econòmic mundial. Si bé el ràpid creixement econòmic va 
continuar durant l’any 2014, les condicions de vida de molts 
africans no van millorar. El continent presentava una de les taxes 
de desocupació juvenil més altes i continuava sent la segona regió 
del món en desigualtats, després d’Amèrica Llatina. En relació al 
compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, 
la pobresa va continuar disminuint a Àfrica però el ritme no sembla 
suficient perquè la regió compleixi l’objectiu de reduir a la meitat la pobresa el 2015.
Gran part del continent es va veure afectat el 2014 per conflictes violents.

Molts països africans van fer front a greus desafiaments de seguretat, 
conseqüència directa de l’augment de la violència de grups armats radicals, 
com Al Shabaab i Boko Haram.

D’altra banda, el brot de l’epidèmia del virus de l’Ebola va posar de manifest 
la debilitat dels sistemes de salut i la inacció de la comunitat internacional.

àfrica

Com a exemple de la nostra acció, a Kilela Balanda, provín-
cia de Katanga, a la República Democràtica del Congo (país
que ocupa el penúltim lloc en l’IDH de l’ONU), la població
pateix la inseguretat alimentària de manera crònica, mal-
grat ser un lloc amb una climatologia favorable per a l’a-
gricultura i de disposar de terres i aigua en abundància.
Els motius principals són la falta de capacitació en tècni-
ques agrícoles modernes, la carència de sistemes d’emma-
gatzematge i la dificultat per accedir al mercat per vendre
la seva producció. Allà, Mans Unides dóna suport a 150 fa-
mílies d’agricultors per dur a terme un projecte centrat en
la formació en tècniques agrícoles, la cria d’animals i la
construcció d’un dipòsit per emmagatzemar les collites.
L’estratègia del projecte ha estat millorar i aprofitar les ca-
pacitats socials i individuals ja existents en la comunitat.
Aquesta iniciativa, orientada a aconseguir la seguretat ali-
mentària i augmentar la producció agrícola, contribueix a
lluitar contra la pobresa a la regió.

A Mans Unides estem molt atents a totes aquestes circumstàncies i les seves conseqüèn-
cies i continuem donant suport a les comunitats sense visibilitat que s’esforcen i treballen
per tirar endavant i construir una vida digna.
Com a mesura per lluitar contra la pobresa, donem suport a la seguretat alimentària i l’a-
gricultura familiar amb projectes dirigits als petits agricultors, procurant la seva capaci-
tació i promovent la diversitat de conreus.

Antonio Galisteo
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amèrica
Amèrica Llatina és un continent de grans contrastos i desigualtats 
enormes, on els sistemes polítics són encara febles. El creixement 
considerable de les seves economies es basa, en un percentatge molt 
significatiu, en l’explotació dels recursos naturals. Paradoxalment, la manera 
irracional en què es du a terme aquesta explotació està provocant el deteriorament 
descontrolat de recursos naturals valuosos com el sòl, l’aigua, els boscos, 
la biodiversitat, etc.

A Amèrica Llatina el concepte rural ha d’entendre’s més enllà de les estadístiques oficials i 
de l’activitat agropecuària, reconeixent que comprèn dinàmiques molt més complexes 
que inclouen un conjunt de relacions econòmiques, socials i ambientals entre la població 
que habita el camp, els centres urbans (amb els quals es vinculen a través d’ofertes de 
productes i serveis de diversa índole) i els recursos naturals del seu territori.

A la ciutat de Tarija, a l’extrem sud de Bolívia, hem aprovat i iniciat un projecte que pretén promoure la inclusió social
de col·lectius en situació de desavantatge i risc com són les dones víctimes de violència de gènere, mares solteres,
mares adolescents, dones amb discapacitat múltiple o en situació de vulnerabilitat per diversos motius. La intervenció
a Tarija es proposa ajudar en la millora de la situació de persones empresonades al Penal Morros Blancos. Com que
no generen ingressos econòmics mentre compleixen condemna, molts reclusos veuen com la seva família es desintegra
a causa de les necessitats bàsiques insatisfetes. La situació de les recluses és encara més dramàtica, ja que ni tan
sols poden alimentar adequadament els seus fills menors que viuen amb elles al Penal. El projecte els capacitarà i
permetrà dedicar-se a una activitat que els vinculi amb elements propis de la seva terra, com és l’argila. S’han previst
vies de comercialització per als objectes produïts.

El 2014, els projectes agropecuaris a Amèrica representen ja el 62% del pressupost total. Aquests pro-
jectes són baules d’un procés continuat que busca la seva pròpia sostenibilitat de tal manera que asse-
gurin la sobirania alimentària i contribueixin als ingressos familiars mitjançant la comercialització dels
excedents. També donem gran importància als projectes socials, molts d’aquests dedicats a la dona, i
que, en general, donen suport a iniciatives i emprenedories que proporcionen suport econòmic a la uni-
tat familiar. A Mans Unides som conscients del paper de la dona en l’economia familiar. Per això, tot i
que és protagonista en tots els projectes que duem a terme, ho és de manera singular en els projectes
específics de dona que representen el 20% del pressupost.

Mans Unides/Mª Eugenia Díaz
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El continent asiàtic s’ha vist afectat durant l’any 2014 per conflictes provocats per l’home (guerres, perse
cucions…) i ha continuat treballant per recuperarse de tragèdies naturals com el tifó Hayan a les Filipines.

A l’Índia, 680 milions de ciutadans, el 56% de la població, no tenen els mitjans per satisfer les seves neces
sitats bàsiques de manteniment diari ni d’accés als serveis bàsics, amb una majoria desproporcionada de
població rural vivint sota el llindar de la pobresa. Un altre dels grans problemes al país és la violència contra
la dona, per la freqüència i virulència dels casos així com per la impunitat cap als agressors. El tràfic il·legal
de dones és una altra de les seves grans xacres. Així mateix, s’han aguditzat l’odi religiós per part dels ex
tremistes hindús i les persecucions cap a les comunitats cristianes.

Les Filipines es troba en període de recuperació després del pas del tifó Hayan el 2013. Són moltes les fa
mílies que segueixen sense tenir cases o han perdut la seva manera de guanyarse la vida.

A Cambotja i Vietnam, el ràpid creixement econòmic dels últims anys no es correspon amb millores socials.
Milions de nens continuen privats dels seus drets a la salut, l’habitatge i l’educació, i romanen en situacions
de total desprotecció.

A Myanmar, s’estan incrementant els problemes de tràfic i desplaçament de persones per conflictes ètnics
i persecucions religioses.

La situació d’Orient Mitjà és dramàtica. A Gaza, el conflicte armat del passat juliol va provocar una crisi hu
manitària que encara avui continua; moltes famílies ho han perdut tot i s’han vist obligades a fugir o a viure
sota els enderrocs de les seves llars.

L’ofensiva de l’Estat Islàmic contra Iraq i Síria per crear “el califat” ha provocat una guerra aferrissada que
amenaça d’estendre’s per tot Orient Mitjà i en la qual estan sent massacrades les comunitats cristianes i
yazidites. La situació ha provocat prop de 2.000.000 de desplaçats.

A Síria, quatre anys de guerra civil han deixat ja més de 200.000 morts i prop de 3.000.000 de desplaçats.
La situació empitjora per moments i des d’agost de 2014 es lliura una lluita aferrissada contra les forces de
l’Estat Islàmic, que ha convertit aquesta guerra en una de les més cruentes del segle XXI.

àsia

Des de mans Unides treballem per donar resposta a aquestes situacions. A Odisha (Índia)
estem donant suport a un programa de prevenció del tràfic humà que se centra en la identifi-
cació, el rescat i la detecció de dones en risc, en la realització de campanyes de conscienciació
i, sobretot, en l’apoderament de les dones mitjançant l’alfabetització, formació, desenvolu-
pament de les seves capacitats i integració en grups d’autoajuda. Així mateix, promovem acti-
vitats generadores d’ingressos per aconseguir millorar les condicions de vida de les dones
víctimes del tràfic humà.

16
Mans Unides/Ana Villén
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El 1959 un grup de dones d’Acció Catòlica va llançar la primera
Campanya de Mans Unides. El seu objectiu: “Declarar la guerra a
la fam”. Més de mig segle després, aquella lluita segueix viva, per
què la pobresa de milers de milions d’homes i dones és “la qüestió
que, més que qualsevol altra, interpel·la la nostra consciència hu
mana i cristiana”1. És veritat que s’han guanyat moltes batalles en
tot aquest temps i, malgrat que l’enemic és poderós, cal conti
nuar lluitant per portar un raig d’esperança a tantes i tantes per
sones que són copejades amb especial cruesa per situacions de
marginació i exclusió en molts països del món.

La tasca que desenvolupa Mans Unides amb la preparació, l’exe
cució i el seguiment de tants projectes de desenvolupament amb
el suport dels seus socis, voluntaris, col·laboradors i treballadors,
es converteix en un signe d’esperança per a una societat com la
nostra que, molts cops, viu tancada en si mateixa i a la qual es
convida a descobrir, a través del vostre treball generós, camins
sempre nous de solidaritat; tasca que reconeixen molts en la nos
tra societat i que, d’una manera especial, hem agraït tots els bis
bes d’Espanya en el document “Església, servidora dels pobres”2.

Els pobres són al centre de la tasca de Mans Unides. La seva
dignitat, que no s’ha de violar mai, i el patiment a què els con
demna la pobresa, ens mouen a denunciar i combatre les causes
que la produeixen.

Però aquesta tasca que emprenem també ens enriqueix a
nosaltres perquè es converteix en escola de solidaritat i experièn
cia de misericòrdia que transforma el nostre cor en relacionarnos
amb el proïsme, i il·lumina la vida social: “El nostre compromís –
ens diu el papa Francesc– no consisteix exclusivament en accions
o en programes de promoció i assistència; el que l’Esperit mobilitza
no és un desbordament activista, sinó primer de tot una atenció po
sada en l’altre «considerantlo com un amb si». Aquesta atenció
amant és l’inici d’una verdadera preocupació per la seva persona, a
partir de la qual desitjo buscar efectivament el seu bé. Això implica

valorar el pobre en la seva bondat pròpia, amb la seva forma de ser,
amb la seva cultura, amb el seu mode de viure la fe. El verdader
amor sempre és contemplatiu, ens permet servir l’altre no per ne
cessitat o per vanitat, sinó perquè ell és bell, més enllà de la seva
aparença (…) Només des d’aquesta proximitat real i cordial podem
acompanyarlos adequadament en el seu camí d’alliberament. Úni
cament això farà possible que «els pobres, en cada comunitat cris
tiana, se sentin com a casa seva»”. 3 Sí, benvolguts amics, Mans
Unides ha de ser la llar d’una gran família on els pobres se sentin
com a casa seva, reconeixent a cada persona i a cada poble el dret
que té a “seure a la taula del banquet comú”4.

Us animo a continuar treballant amb constància i generositat
a favor dels més pobres.

La meva felicitació per l’interès amb què els socis, col·labora
dors, voluntaris i treballadors desenvolupeu cada any la Campa
nya de Mans Unides aconseguint el finançament de tants projec
tes. Us dono les gràcies, de cor, pel vostre compromís i entrega
generosa, i per la vostra proximitat “cordial” que ens fa més hu
mans. I, en especial, per ser carícia misericordiosa de Déu que
ajuda a despertar la nostra consciència “molts cops letàrgica da
vant el drama de la pobresa, per entrar encara més en el cor de l’E
vangeli, on els pobres són els privilegiats de la misericòrdia divina”5.

+ Carlos Escribano Subías
Bisbe de Terol i Albarrasí i 
consiliari de Mans Unides

1 Sant Joan Pau II, Jornada Mundial de la Pau any 2000 (núm. 14).
2 Cfr. núm. 57
3 Francesc, Evangelii Gaudium 199.
4 Cfr. Sant Joan Pau II, Sollicitudo ReI Socialis 33.
5 Francesc, Misericordie Vultus 15.

Mans Unides: el compromís
d’una atenció amant

Mans Unides/Javier Mármol

17

per què ho fem?
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els nostres comptes

Mans Unides/Sonsoles Fernández-Iriondo

� La recaptació de Mans Unides l’any 2014 ha estat de 43.143.318 euros.

� El 87,1% dels nostres ingressos prové de fonts privades
i el 12,9%, del sector públic.

� Del total de les despeses, el 91,6% ha anat destinat als fins de 
Mans Unides (el 86,6% a Projectes de desenvolupament i el 5% a Sensibilització).

� Els socis, dels quals procedeix el 40,2% dels ingressos, 
són la base fonamental de Mans Unides. 
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ORIGEN DELS INGRESSOS

� Socis i donants (1)

� Parròquies i entitats religioses

� Col·legis

� Emergències

� Herències i llegats

� Altres 

TOTAL SECTOR PRIVAT

� Unió Europea

� Agència Espanyola de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament (AECID)

� Administració local i autonòmica

TOTAL SECTOR PÚBLIC

INGRESSOS DE RECAPTACIÓ: 100%

ALTRES INGRESSOS (2)

TOTAL INGRESSOS 2014:

17.079.210.-

11.095.445.-

1.252.566.-

73.014.-

4.974.530.-

2.482.466.-

36.957.231.-

330.000.-

1.875.000.-

3.287.682.-

5.492.682.-

42.449.913.-

693.405.-

43.143.318.-

INGRESSOS PRIVATS: 87,1%

INGRESSOS PÚBLICS: 12,9%

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

� Sensibilització

� Projectes de desenvolupament (3)

� Gestió de projectes

TOTAL FINS DE MANS UNIDES

� Promoció i captació de recursos

� Administració i Estructura

TOTAL DESPESES 2014:

DÈFICIT ANY 2014*

2.387.790.-

39.806.409.-

1.654.494.-

43.848.693.-

899.128.-

3.107.522.-

47.855.343.-

-4.712.025.-

FINS DE MANS UNIDES: 91,6%

PROMOCIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS: 1,9%

ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA: 6,5%

(1) Inclou donatius particulars, associacions i fundacions, 
empreses i anònims.

(2) Inclouen 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 dèficit de l’any 2014 es compensa amb els superàvits dels anys
anteriors.

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.

� 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.

� 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.

� DESPESES DE FUNCIONAMENT:
� Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de l’Àrea de Comunicació destinades a captar fons i a promocionar  

l’activitat de l’organització.
� Despeses d’administració i estructura. Són les despeses originades en la gestió i administració de l’organització.

* Col·legis, emergències, activitats de sensibilització, 
Subvencions privades, Ingressos financers i altres ingressos privades.

ORIGEN DELS INGRESSOS
(de recaptació)

DISTRIBUCIÓ 
DE LES DESPESES

12,9%9,1%

1,9%

5,0%

6,5%

Projectes de 
desenvolupamentSocis i 

donants

Altres*
� SECTOR PÚBLIC

(UE, AECID, Adm. local i autonòmica)

� SECTOR 
PRIVAT

� FINS MANS UNIDES

� ALTRES

Parròquies i 
entitats 

religioses

Herències 
i llegats

Sensibilització

Promoció 
i captació 
de recursos

Administració 
i estructura

40,2%

26,1%

11,7%

86,6%
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transparència

Mans Unides compleix els princi-
pis de transparència i bones pràc-
tiques que estableix la Fundación
Lealtad.

Mans Unides compleix el compro-
mís de transparència i bon govern de
la Coordinadora de ONGD d’ Espanya.

Mans Unides està qualificada per
optar a finançament per l’ Agència
Espanyola de Cooperació Interna-
cional per al Desenvolupament.

Espaudit Gabinete de Auditoría, SA, ha auditat 
els nostres comptes anuals.

Mans Unides és una organització compromesa fermament amb la transparència dels seus
fons. De fet, és un dels nostres valors com a institució i és fidel reflex de la nostra aposta
per respondre davant la societat.

Podeu trobar l’informe complet de l’auditoria a: www.manosunidas.org. 
També està disponible en format paper a les delegacions de Mans Unides.
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agraïments  

Empreses
� AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.
� ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA
� ALFA-CENTAURO PATRIMONIAL, S.L.
� ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.
� ALONSO INCEPTIO, S.L.
� ASTUR EUROPEA DE PROMOCIONES, S.A.
� AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.
� BANC SABADELL, S.A.
� BANCO POPULAR, S.A.
� BANCO SANTANDER, S.A.
� BBVA
� BODEGAS Y VIÑEDOS VERUM, S.L.
� BON PREU, S.A.
� BUSINESS MORALES, S.L.
� CAIXABANK, S.A.
� CAJA RURAL DE SAN ISIDRO
� CARTONAJES SANTORROMAN, S.A.
� CERRO CANELA, S.L.
� CLINICAS DOCTOR JUAN CABRERA, S.L.

� COMPAS NORTE, S.A.
� CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS 

LOS ARCOS, S.L.
� CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

ESPAÑOLA, S.A.
� COVALCO, S.L.
� CRE INGENIEROS, S.L.
� PATRIA HISPANA S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS
� DESGUACES PARIS, S.L.
� DEVON HOLDING, S.L.
� EDIFICIOS AFELSA, S.L.
� EL CORTE INGLÉS, S.A.
� EMPRESA PLANA, S.L.
� ETS TRAVAUX VITICOLES, S.L.
� FIDELO VILLAREAL, S.L.
� GAYBA COMPLUTENSE, S. L.
� GESTINMÉDICA, S.L.
� HABANA 200, S.L.
� HERMANOS CLEMENTE PÉREZ, S.L.

� HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA
� IBM ESPAÑA, S.A.
� INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A.
� INMOBILIARIA BEGASA, S.A.
� JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL 
� KH LLOREDA, S.A.
� LIBECROM, S.A.
� MANUFACTURAS RUIZ, S.A.
� MARU FINANCE SICAV, S.A
� METRAL, S.A.
� MONTE CARDO, S.A.
� MONTE CORINTO, S.L.
� N.S. INGENIERIA, S.L.
� NETOBRIL, S.A.
� OSORMEGO, S.L.
� OS2O OUTDOOR, S.L.
� PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
� PROYECTOS TAJINASTE, S.L.
� REITER SYSTEMS, S.A.
� RODA IBERICA, S.L.

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, associacions
i fundacions donen suport a aquesta tasca mitjançant donacions, cofinançant projectes de desenvolupament, patrocinant
iniciatives o prestant serveis molt diversos. És especialment rellevant l’aportació de col·legis i parròquies. 

AA tots ells, moltes gràcies. 

La limitació de l’espai disponible no ens permet citar-los tots. No incloem la relació d’entitats que cofinancen projectes
de desenvolupament perquè ja figuren en el nostre “Llibre de projectes”, editat conjuntament amb aquesta memòria.

�

VULL COL·LABORAR AMB MANS UNIDES

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les teves dades formen part d’un fitxer titularitat
de Mans Unides, declarat en el Registre General de Protecció de Dades, creat amb la finalitat de gestionar els donatius rebuts per
l’organització. Així mateix, Mans Unides utilitzarà les teves dades per mantenir-te informat sobre altres activitats de la nostra
organització. Pots exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita a Manos Unidas
Dep. de Protección de Datos, calle Barquillo, núm. 38 - 28004 Madrid, o per correu electrònic a :
protecciondedatos@manosunidas.org

Emplena aquest cupó, truca al 900 811 888, o a www.mansunides.org

ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 
Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401    Popular: ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

� No vull rebre informació de Mans Unides

ME14

(Si us plau, envia’ns el comprovant que et donarà l’entitat bancària)

Nom ...............................................................................................................................................................

Cognoms .........................................................................................................................................................

NIF ............................................................... Data naixement .........................................................................

Domicili complet .............................................................................................................................................

.............................................................................................  Codi postal ....................................................... 

Població .................................................................. Província .......................................................................

Correu electrònic ............................................................................................................................................

Telèfon mòbil ........................................................ Un altre telèfon.................................................................

IMPORT PERIODICITAT

� 6 €
� 20 €

� Mensual

� Un sol cop 
� ........................

ACTUALITZACIÓ QUOTA

� l’IPC anual

� un 5%
� ..............%� ............... €

Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent, 
amb els límits legals establerts.

Número de compte IBAN

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA

TARGETA DE CRÈDIT

Per a qualsevol consulta pots dirigir·te a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Mira el teu talonari, llibreta o extracte i emplena les dades totalment.

Titular Compte ................................................................................................................................................ 

Caduca fi de:

................ / ................ 

Signatura del titular:

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) Mans Unides a enviar instruccions
a l’entitat del deutor per carregar en el seu compte i (B) l’entitat per fer els càrrecs en el seu compte seguint les
instruccions de Mans Unides.

Data: ........................ de .................................................. de 201.......
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� THE FUTBOLING COMPANY, S.L.
� TRADUCCIONES CHAMPOLLION, S.L.
� TRANSLATOR LEGAL AND FINANCIAL, S.L.
� UNIVERSAL DE ALIMENTACION, S.A.
� VODAFONE ESPAÑA, S.A.

Associacions i fundacions
� AMAS DE CASA BESANA
� AMAS DE CASA DE BARBASTRO
� AMIGOS DE SAN VIATOR 
� ASOCIACIÓN CULTURAL CARMINA 
� ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LOS NIVELES 

10 AL 14 DEL GRUPO DIRECTIVO DEL BANCO 
DE ESPAÑA

� ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
� ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SALDAÑA
� ASOCIACION EL CASTRICO
� ASOCIACIÓN HAITI SIGLO XXI
� ASOCIACIÓN JUVENIL BRIJOVEN DE BRIHUEGA
� ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA (MÁLAGA)
� ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL AMIGOS 

CORDOBESES CON EL TERCER MUNDO
� ASOCIACION 2034
� CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA
� CLUB NAZARET
� COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN
� COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE JAÉN
� COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE JAÉN
� COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE SEVILLA
� COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE TOLEDO
� CORAL MONTEMAR
� FUNDACION ANSELMO PIE SOPENA

� FUNDACION CAJA RURAL DE TOLEDO
� FUNDACION CANARIA IOHANNES BAPTISTA 
� FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN
� FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS
� FUNDACIÓN COPRODELI 
� FUNDACIÓN FUENTES DUTOR
� FUNDACIÓN JESÚS Y SAN MARTÍN
� FUNDACIÓN L&L BHAGWANDAS SIRWANI 

PALACIO ORIENTAL
� FUNDACIÓN LAGUNTZA
� FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
� FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
� FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
� FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES 
� GRUPO HORIZONTE
� GRUPO SOLIDARIO DE AMPUDIA
� JOVES CRISTIANS DE VILAFRANCA
� MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO (ALMADÉN)
� PROCLADE BETICA

Convenis
� AXIS AUTOMATION, S.L.
� BANKIA
� BANSABADELL VIDA, S.A.
� BERMAX 5000, S.L.
� BOURGEOIS FINCAS, S.L.
� CAIXABANK, S.A.
� DKV SEGUROS, S.A.U.
� FUNDACIÓN CAJA MURCIA
� FUNDACIÓN CAJASUR
� FUNDACIÓN JESUS SERRA 
� GMV EUROLIT, S.A.

� HIDROALTAUX, S.L.
� HNOS. MATEO LORENZO, S.A.U.
� RACC
� RADIO POPULAR, S.A.
� SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
� SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN, S.L.
� DONATOR WORD, S.L.

Patrocinis
� ATLAS COMERCIAL INDUSTRIAL 

(CONCERT 24H.)
� BANCO POPULAR 

(PREMI CARTELL I RELAT INFANTIL)
� BANCO SANTANDER (PREMI PREMSA)
� CAIXABANK 

(PREMI CARTELLS)
� CAJA RURAL DE SALAMANCA (EXPOSICIÓ)
� EL CORTE INGLÉS (TEATRE)
� FUNDACIÓN PwC (PREMI ESPECIAL)
� OBRA SOCIAL LA CAIXA 

(CONCURS LITERARI GRANOLLERS)

�

Mitjans de comunicació
Mans Unides agraeix especialment a
tots els mitjans de comunicació, nacio-
nals, autonòmics i locals (diaris, revis-
tes, emissores de ràdio, i televisió) la
difusió dels nostres missatges i la pu-
blicació gratuïta dels nostres anuncis.

A tots, moltíssimes gràcies

A
partado nº: 1.154 F.D

.
28080 M

adrid

Franquear
en destino

RESPU
ESTA CO

M
ERCIAL

Autorización nº 12.979
B.O

.C. N
º15 del 11/02/94

Feste’n soci
Col·laborahi
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02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALACANT
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H / 
Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERIA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (Lleó)
Martínez Salazar, 8 - 1º / Tel. 987 60 25 36
05001 ÀVILA
Plaza del Rastro, 2 - bajo / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / Tel. 974 31 56 14
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÀCERES
General Ezponda, 14, 1.º / Tel. 927 21 44 14
11001 CADIS
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓ
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / 
Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de África, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7 - 2ª planta / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
16002 CONCA
Avda. Rep. Argentina, 27 / Tel. 969 22 20 22
14008 CÒRDOVA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
07800 EIVISSA (Balears)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
15402 EL FERROL (La Corunya)
Magdalena, 153, 1.º dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / 
Tel. 972 20 05 25
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / Tel. 958 22 66 20
19005 GUADALAJARA
Avd. Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez  
Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / 
Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
Cardenal Cisneros, 11 / Tel. 959 25 33 88
22700 JACA (Osca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUNYA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo / Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Angel Guerra, 26 - bajo / Tel. 928 37 13 07
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
24003 LLEÓ
Sierra Pambley, 6 - 3º C / Tel. 987 24 84 08
26004 LOGRONYO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88

27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
29015 MÀLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
07701 MAÓ (Menorca)
Carreró des Mirador de ses Monges, 1 / 
Tel. 971 36 99 36
30001 MÚRCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. /
Tel. 968 21 40 29
22002 OSCA
Pza. de la Catedral, 8 / Tel. 974 22 65 56
32005 OURENSE
Pza Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 233 782 33003
OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 PALÈNCIA
Gil de Fuentes, 12 - 2º Izq. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Balears)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64, 1.º / Tel. 948 21 03 18
10600 PLASÈNCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
Armenteres, 35-3r / Tel. 936 327 630 ext. 57
20005 SANT SEBASTIÀ
Loyola, 15, 3.º Izda / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Pérez Galdós, 26, 3º Dcha. / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
50001 SARAGOSSA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79
40001 SEGÒVIA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5 / Tel. 973 351 266
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SÒRIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARAZONA - CALATAYUD (Saragossa)
Ramón y Cajal, 6 - 4º / Tel. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª / Tel. 977 24 40 78
44001 TEROL
Yagüe de Salas, 18 - bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 - bajo / Tel. 977 51 14 28
46003 VALÈNCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / 
Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 /Tel. 902 702 032 - Ext. 3140
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITÒRIA (Àlaba)
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91

Memoria 2014 Catalan:Maquetación 1  03/07/15  15:55  Página 23



Mans Unides
Premi Príncep d’Astúries 

de la Concòrdia 2010

Gràcies a tots els 
que ho han fet possible
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