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Prezados amigos: 
 
Recollemos nesta Memoria algunhas das activida-
des que Manos Unidas levou a cabo en 2019, ano 
no que a Organización conmemoraba o 60 ani-
versario da súa fundación. Todas estas iniciativas 
foron posibles grazas ao apoio de milleiros de 
persoas que, coma ti, confiastes no noso labor co-
tián e vos sumastes a esa loita contra a fame e a pobreza que iniciaron, con 
entusiasmo e decisión, aquelas valentes mulleres de Acción Católica ás que 
tanto debemos.  
 
Hai seis décadas que as mulleres e os homes que formamos Manos Unidas, 
orgullosos das nosas orixes, seguimos traballando co mesmo espírito e entrega 
das nosas fundadoras, empeñados en acadar a igualdade, os dereitos e a 
dignidade para todos, homes e mulleres.  
 
Coa campaña de 2019, Manos Unidas deu inicio a un novo trienio (2019-2021) 
co que queremos incidir na defensa dos dereitos humanos; uns dereitos polos 
que levamos traballando dende hai sesenta anos, convencidos de que «todos 
os seres humanos nacen libres e iguales en dignidade e dereitos», aínda que 
algúns tomen esta declaración á lixeira. E sendo coma somos unha organiza-
ción fundada por mulleres, no noso 60 aniversario dedicamos a nosa Cam-
paña anual a traballar por todas esas mulleres que, en pleno século XXI, seguen 
sendo marxinadas e non son independentes nin se senten seguras, e cuxas 
voces non se oen, por moito que berren…  
 
Como poderás ver nestas páxinas, en 2019 quixemos tamén homenaxear aos 
milleiros de persoas que nos acompañaron ao longo destes anos, sen cuxo 
compromiso non sería posible o noso traballo. E redobramos os nosos esforzos 
para evitar que, nun mundo de abundancia, «se sigan escribindo as fronteiras 
da fame con trazos de morte», como dicía o noso manifesto fundacional.  
 
En 2019, a unión dos 72 824 socios e colaboradores de Manos Unidas fixo 
posible que a nosa loita contra a pobreza chegara a máis dun millón e medio 
de persoas a través de 540 proxectos de desenvolvemento en 57 países.  
 
Co meu agradecemento, que é o de Manos Unidas, emprázovos a todos a 
continuar co ambicioso legado das nosas fundadoras e a seguir confiando en 
que algún día escribiremos a palabra FIN na historia da loita contra a fame.  
 
A todos, GRAZAS. 
 

Clara Pardo 
Presidenta de Manos Unidas

Carta da Presidenta
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Servizos centrais 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08 
manosunidas.org  

info@manosunidas.org 



Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España para  
a axuda, a promoción e o desenvolvemento dos países máis 
desfavorecidos e en vías de desenvolvemento. É, ao mesmo 
tempo, unha Organización non Gobernamental para o 
Desenvolvemento (ONGD), de voluntarios, sen ánimo de lucro, 
católica e segrar.  
A nosa misión é loitar contra a pobreza, a fame, a deficiente 
nutrición, a enfermidade e as carencias no eido educativo;  
e traballar para erradicar as causas estruturais que as producen:  
a inxustiza, o desigual repartimento dos bens, a falla de 
oportunidades entre as persoas e os pobos para a defensa  
dos seus dereitos, os prexuízos, a insolidariedade,  
a indiferenza e a crise de valores humanos e cristiáns.
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En 1955, a Unión Mundial de Organizacións Femininas Católicas 
declarou «a guerra á fame». Este chamamento foi recollido polas 
Mulleres de Acción Católica española que, en 1959, lanzaron en 
España a primeira «Campaña contra a Fame no Mundo», a partir 
da que se foi desenvolvendo a actual Manos Unidas.



O NOSO EQUIPO HUMANO
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5 788 voluntarios

72 824 socios e colaboradores

147 traballadores contratados

A ampla participación de persoas voluntarias en todos 
os niveis e ámbitos de traballo da institución continúa 
sendo, a día de hoxe, un dos seus principais sinais de 
identidade. Ao peche de 2019, Manos Unidas contaba 
cun equipo humano composto por 5 788 persoas volun-
tarias –cifra que ten aumentado nos últimos anos– e 147 
persoas contratadas. Do total de persoas que forman 
este equipo o 81 % son mulleres. 
 
A base social de Manos Unidas está composta por 72 824 
socios e colaboradores. As súas achegas continúan sendo 
a maior fonte de ingresos coa que conta a ONG para de-
sempeñar o seu labor de cooperación ao desenvolve-
mento e sensibilización.  
 
Cunha estrutura diocesana –e uns Servizos Centrais 
radicados en Madrid–, Manos Unidas está presente en 
todo o territorio español a través de 72 Delegacións e 
máis de 500 comarcais, o que permite que moitas 
persoas poidan implicarse a nivel local nas actividades 
da organización.  
 
Así mesmo, o número de socios locais en África, Asia e 
América ascende a preto de 500 organizacións -ONG, 
congregacións relixiosas, asociacións, cooperativas, etc.-, 
coas que se levan a cabo os proxectos de desenvolve-
mento nas poboacións máis empobrecidas do planeta.  
 
A todas as persoas e entidades que fan posible o labor 
de Manos Unidas... moitas grazas!
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Estrutura
Manos Unidas desenvolve o seu traballo  
en coordinación con outras organizacións 
nacionais e internacionais e, ano tras ano, 
consolida a súa participación en redes  
co obxectivo de incidir nas causas que  
provocan a fame e a pobreza no mundo.  
 
En 2019, Manos Unidas foi parte de: 

l Asociación Española de Fundraising.   
l CIDSE. Alianza internacional de 
     organizacións católicas e desarrollo.   
l CONCORD. Confederación europea de ONG  
    para o desenvolmemento e a axuda humanitaria.  
l CONGDE. Coordinadora de ONG para  
     el Desenvolmemento de España.  
l Consello Nacional de Misións.   
l Dicasterio para o Servizo ao Desenvolvemento  
     Humano Integral.   
l Enlázate pola Xustiza.   
l Fondo de Nova Evanxelización.  
l Foro de Laicos.   
l Fundación Sur.   
l Observatorio de Responsabilidade Social Corporativa.  
l Pacto Mundial.  
l Plataforma del Voluntariado en España.  
l UMOFC. Unión Mundial de Organizacións  
    Femininas Católicas. 
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ÓRGANOS DE GOBERNO

72 Presidentas-Delegadas diocesanas 1 Representante dos Servizos Centrais

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

A Comisión Permanente é o órgano de goberno que, subordinado á Asemblea Xeral e  
seguindo as súas directrices, dirixe o funcionamento de Manos Unidas. Reúnese unha vez ao mes. 

Presidenta 
Clara Pardo

Secretaría Dirección 
Secretaría Técnica

Consiliario 
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario 
Óscar García

* Desde outubro de 2019, Catalina Seguí sustitúe a Joan Martí 
   como representante da Asemblea. 

Vicepresidenta 
Guadalupe Sierra

Secretario 
José Valero

Tesoureiro 
Genaro Seoane

Sec. Xral. Acción Católica 
Vacante

5 Presidentas-Delegadas  
representantes da Asemblea  

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Joan Martí*,  

Rosario Martínez, Ana Torralba

3 Representantes dos  
Servizos Centrais  

Macarena Aguirre, 
Isabel Vogel,  

Salvador Saura

COMISIÓN PERMANENTE

ASEMBLEA XERAL

Comisión permanentePresidenta

DELEGACIÓNS DIOCESANAS

ÓRGANO DE XESTIÓN

EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO

Os Servizos Centrais son os servizos técnicos e administrativos encargados de 
levar á práctica os acordos adoptados polos órganos de goberno da Asociación.

SERVIZOS CENTRAIS

Presidenta 
Clara Pardo

Secretario Xeral 
Ricardo Loy
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Vicepresidenta-Vicedelegada SecretariaConsiliario TesoureiraPresidenta-Delegada

Área de Administración 
de Recursos e Persoas 

Mª Carmen Peláez 

Área de Comunicación  
e Presenza Pública 

Cecilia Pilar

Área de  
Delegacións 

Carmen Sebastián

Área de  
Proxectos 

Isabel Vogel

Área de Educación para  
o Desenvolvemento 
Guadalupe Sierra

Área de  
Xestión Financeira  

Genaro Seoane
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Estas páxinas recollen o traballo constante de moita xente 
que colabora en Manos Unidas ao longo dos 365 días do 
ano. Traballo realizado nas nosas Delegacións diocesanas 
e nos Servizos Centrais, e que se fai cunha vocación de 
servizo encomiable, poñendo no centro a tantas persoas 
que viven situacións de precariedade, pobreza e inxustiza, 
tentando atendelas cos proxectos de desenvolvemento 
que se materializan cada ano dende a Asociación.  
 
En 2019 Manos Unidas mirou con gratitude ao pasado, 
pois cumpriu 60 anos de compromiso cos máis pobres. 
Sesenta anos de esforzo e de traballo ben feito, recoñecido 
por todos aqueles que nos dades o voso apoio ano tras ano. 
A primeira «Campaña contra a fame» xurdiu dun manifesto 
lanzado en 1955 pola Unión Mundial de Organizacións 
Femininas Católicas que quería plantar cara á fame no 
mundo e derrotala. Procuraba remexer conciencias e mudar 
as cousas que xeraban a fame en tantos países. En España 
foi acollido e concretouse en 1959: nacera Manos Unidas.  
 
Aquelas mulleres de Acción Católica atrevéronse a soñar. 
Comezaron con dúas accións sinxelas: unha petición na-
cional para conseguir cartos e paliar a fame no mundo a 
través dalgúns proxectos, e a realización dunha xornada 
de xaxún voluntario que axudase a tomar conciencia deste 
grande problema: axudar alí e concienciar aquí. Pasaron 
sesenta anos e aquel esquema de traballo mantén hoxe 
todo o seu vigor e é o camiño que actualmente Manos 
Unidas segue propoñendo.  
 
Nesta tarefa sempre tiveron un papel fundamental os vo-
luntarios de Manos Unidas que, de xeito anónimo e xene-
roso, dedicáronse a atender os seus irmáns. A eles se dirixe 
o papa Francisco: «Aos numerosos voluntarios, que moitas 
veces teñen o mérito de ser os primeiros en intuír a im-
portancia desta preocupación polos pobres, pídolles que 

medren na súa dedicación. Queridos irmáns e irmás: 
exhórtovos a descubrir en cada pobre que atopades o que 
el realmente necesita; a non detervos perante a primeira 
necesidade material, senón a ir máis alá para descubrir a 
bondade agochada nos seus corazóns, prestando aten-
ción á súa cultura e aos seus xeitos de expresarse e, 
daquela, poder manter un verdadeiro diálogo fraterno. 
Deixemos de lado as divisións que proveñen de visións 
ideolóxicas ou políticas, fixemos a mirada no esencial, que 
non require moitas verbas senón unha mirada de amor e 
unha man tendida» (Francisco, Mensaxe para a Terceira 
Xornada Mundial dos pobres, 8).  
 
Na Campaña do ano pasado, Manos Unidas puxo o foco 
nas mulleres dos países máis desfavorecidos. No cartel 
aparecía unha muller india, que moi ben podería repre-
sentar a unha muller en moitos lugares do mundo e que 
ilustra un grande lema: A MULLER DO SÉCULO XXI. Nin 
independente, nin segura, nin con voz. Son tres negacións 
que provocan. As cousas están a mudar, pero este século 
que pretende ser o definitivo para tantas inxustizas sociais, 
tamén está a poñelas de manifesto con máis claridade que 
nunca. É un lema para pensar, para cambiar; é un lema para 
respectar o plan de Deus sobre os humanos, aos que creou, 
home e muller, iguais en dereitos e dignidade (cf. Gn 5,2).  
 
Moitas grazas polo voso compromiso a todos os membros 
da Asociación, aos socios, aos voluntarios, colaboradores, 
benfeitores e traballadores pola vosa preocupación polos 
máis vulnerables, expresada nun traballo constante, 
xeneroso e ben feito. 

 
 

+ Carlos Escribano Subías 
Bispo de Calahorra y La Calzada-Logroño 

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

8



A sensibilización da sociedade española é unha das nosas dúas liñas de traballo.  
Para achegar solucións ás causas da fame, damos a coñecer as realidades inxustas  
que afrontan as comunidades do Sur que apoiamos e promovemos a reflexión sobre  
os estilos de vida que, dende o Norte, dificultan a construción dun futuro mellor  
para todas as persoas.
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AMULLER DO

SÉCULOXXI
NIN INDEPENDENTE, NIN SEGURA, NIN CONVOZ.

UNHA DE CADATRES MULLERESDE HOXENON É COMOA IMAXINAS.

Colabora
900 811 888
manosunidas.org

CREMOS NA IGUALDADE E NA DIGNIDADE DAS PERSOAS

Traballar polos dereitos humanos formou parte da 
misión de Manos Unidas desde os seus inicios. Apren-
demos que o dereito á alimentación, que impulsa a 
nosa loita contra a fame, non é un dereito illado, senón 
que está vencellado ao resto de dereitos humanos. 
Para defender a dignidade das persoas, loitamos 
pola realización efectiva dos seus dereitos. Esta é a 
razón pola que o noso labor para transformar 
situacións inxustas preséntase dende un enfoque de 
dereitos.  
 
O pasado ano celebramos o noso 60 aniversario coa 
campaña Cremos na igualdade e a dignidade das 
persoas e, sendo o primeiro ano dun trienio dedicado 
aos dereitos humanos, abordamos algúns sectores 
de intervención que poden contribuír a facer efectivo 

o desenvolvemento sostible sen deixar a ninguén atrás: 
educación, saúde, auga e saneamento, alimentación, 
recursos para unha vida digna e igualdade e apode-
ramento das mulleres.  
 
Recoñecemos que algún dos indicadores de vida digna, 
como a educación ou a saúde, melloraron nos 
últimos anos. Con todo, o desenvolvemento integral 
sostible aínda é un imposible para millóns de persoas. 
Temos a obriga de seguir transmitindo mensaxes que 
nos conviden, dende o noso ámbito, a colaborar na 
creación dunha mentalidade e duns hábitos de vida 
máis acordes co repartimento equitativo dos bens. 
Cómpre que o noso modelo de desenvolvemento 
repouse sobre a dignidade da persoa e posibilite o 
«dereito ao desenvolvemento» de todo ser humano.
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Grazas á colaboración de voluntarios, pa-
rroquias, organizacións e empresas, as 72 
Delegacións de Manos Unidas sensibilizan 
a escala local sobre as causas da fame e 
obteñen os recursos necesarios para sus-
tentar o noso traballo de cooperación ao 
desenvolvemento nos países do Sur.  
 
Entre as actividades de sensibilización que 
as Delegacións realizan durante todo o ano, 
cómpre salientar as realizadas durante o 
lanzamento da Campaña anual de Manos 
Unidas no mes de febreiro. Coa implicación 
de milleiros de persoas voluntarias e a 
presenza e participación de misioneiros e 
representantes dos socios locais cos que 
traballamos no Sur, achegamos a realidade 
das poboacións máis pobres a medios de 
comunicación, institucións públicas, parro-
quias, escolas, universidades e espazos so-
ciais e culturais de toda España n 

A Operación Enlace é unha actividade orientada a 
vencellar particulares ou grupos de persoas (escolas, 
universidades, parroquias, empresas, colectivos profe-
sionais) cun ou varios dos proxectos que Manos Unidas 
apoia no Sur. Durante 2019, realizáronse 405 Opera-
cións Enlace que permitiron sensibilizar a poboación 
española sobre as condicións de vida das comunidades 
que apoiamos e facilitaron a recadación de fondos 
destinados a financiar o proxecto «enlazado» e outros 
impulsados por Manos Unidas n

Desde Operación Enlace

Desde as  
empresas
Contamos coa colaboración de empresas solidarias que, a 
través das súas políticas de responsabilidade social cor-
porativa, comprométense cos obxectivos da nosa organi-
zación apoiando iniciativas de desenvolvemento coas que 
se senten identificadas. En 2019 mantivemos contacto con 
preto de 1000 empresas, tanto locais como nacionais, con-
tribuíndo, así mesmo, á sensibilización no eido empresarial 
e laboral nos que aínda existe unha importante marxe de 
actuación n

Manos Unidas continuou en 2019 o seu labor nas 
parroquias españolas, como espazos esenciais 
para impulsar o compromiso das comunidades 
cristiás cos máis empobrecidos. As nosas Delega-
cións levaron a cabo nas parroquias actividades 
moi diversas como exposicións, charlas de forma-
ción, ceas solidarias, andainas, etc., coa dobre 
finalidade de tomar conciencia da realidade na 
que viven moitas persoas no Sur —e, de xeito espe-
cial, as mulleres— e de levar unha vida cohrente 
coas ensinanzas de Xesús.  
 
Así mesmo, promovemos encontros de reflexión e 
publicamos o documento «Manos Unidas nas 
parroquias. Guía de apoio para as Delegacións», 
unha ferramenta importante para que as Delega-
cións dean novo pulo ao seu labor en espazos 
parroquiais n

Desde as Delegacións

405 Operacións Enlace en 2019

Desde as parroquias
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Na X edición do Festival de Clipmetraxes de 
Manos Unidas, co lema «¿Queres aprender 
a conducir polo camiño da igualdade?», os 
vídeos presentados a concurso incitáronnos 
a reflexionar sobre o longo camiño que lle 
queda por percorrer á nosa sociedade para 
acadar a plena igualdade entre homes e 
mulleres. Nesta edición recibimos un total de 
1151 vídeos: 1017 na Categoría Escolas (829 
en educación secundaria e 188 en primaria) 
e 134 na Categoría Xeral.  
 

        Se a mocidade española xa toma hoxe máis 
bebidas «cero calorías» que con azucre, en países como Etiopía ou 
Haití a maioría da poboación non ten acceso a inxerir a cantidade 
calórica necesaria. Para concienciar dun xeito diferente sobre esta 
situación, en 2019 lanzamos GIVE, «un refresco que non quita a sede, 
pero si a fame». Aínda que a bebida non se puxo á venda, era posible 
doar o seu prezo —equivalente ao dun refresco destas caracte-
rísticas— para apoiar os proxectos de Manos Unidas.   

manosunidasrefrescogive.org 
 
Pensando nos máis cativos, lanzamos o xogo de mesa solidario 
Proyectis; un xogo ideal para compartir momentos de ocio en familia 
mentres damos a coñecer o noso traballo de desenvolvemento e 
sensibilizamos sobre os problemas e inxustizas que afrontan as 
comunidades que acompañamos n

Durante 2019 sucedéronse as accións para conmemorar o noso 
60 aniversario e seguir contribuíndo á sensibilización e capta-
ción de recursos para financiar proxectos de desenvolvemento. 
Entre outras actividades, cómpre salientar as carreiras solida-
rias organizadas simultaneamente en máis de 30 localidades de 
España baixo o lema «Manos Unidas ponse en marcha» e os 
grandes encontros e peregrinacións realizados en Santiago de 
Compostela, Montserrat e O Rocío.   
Cos Premios Manos Unidas 60 aniversario quixemos recoñecer 
o apoio e o traballo de institucións, empresas e persoas sen as 
que o noso labor sería imposible: a activista congolesa Caddy 
Adzuba, La2 de RTVE, Europa Press Social, os periodistas Rosa 
María Calaf e Nicolás Castellano, A noite de CADENA 100, o 
Banco Santander España, a misioneira Bernarda García e, como 
voluntarias e socias máis antigas, Caridad Roa e Carmina de 
Miguel. Sumouse a todos eles o Premio Extraordinario Manos 
Unidas 60 Aniversario, que recibiu S.M. a Raíña D.ª Sofía 
durante a celebración do Concerto 60 Aniversario «Música de 
Cine por un Novo Mundo».   
Así mesmo, o pasado ano reforzamos o noso traballo de co-
municación e educación para o desenvolvemento a fin de estar 
máis presentes na sociedade española, trasladando as men-
saxes da nosa Campaña e difundindo a experiencia acumulada 
tras seis décadas de existencia. Con este obxectivo realizamos, 
un ano máis, a campaña das «24 horas de Manos Unidas» e tra-
tamos de acadar un maior impacto cos nosos materiais impresos 
e audiovisuais, os nosos recursos educativos e redes sociais, e a 
nosa Revista, da que editamos un número especial con máis 
contidos e unha maior tiraxe n
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La Noche de CADENA 100:  
un canto por Senegal

Para os mozos e os máis cativos

Os rapaces de Sangué, en Senegal, foron 
os protagonistas de La Noche de CADENA 
100 de 2019. A cadea do Grupo COPE 
destinou, como ten feito dende hai máis 
dunha década, parte dos beneficios deste 
evento musical a un proxecto de Manos 
Unidas. Grazas ao apoio de todas as per-
soas que colaboraron co concerto e á 
participación desinteresada dos artistas, 
Manos Unidas e a irmá Hortensia fixeron 
posible o dereito a estudar de centos de 
rapaces e rapazas n

60 anos de sensibilización  
e loita contra a fame
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Estamos comprometidos coa educación para o 
desenvolvemento para acadar un cambio de estru-
turas, valores, actitudes e comportamentos que 
favorezan a construción dun mundo máis xusto e 
unha sociedade máis solidaria. Neste marco, salien-
tamos as iniciativas que durante 2019 puxemos en 
marcha xunto coas universidades de Santiago de 
Compostela, Murcia e a Carlos III de Madrid, co 
obxectivo de reflexionar e difundir os Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible n

Con motivo da celebración en Madrid da COP25 sobre 
cambio climático, mozos de diferentes delegacións de 
Manos Unidas participaron en distintos espazos de 
reflexión e mobilización. Especial relevancia tivo o 
encontro do 7 de decembro entre a mocidade de Manos 
Unidas, o equipo das organizacións de CIDSE que 
asistiron á COP 25 e algúns mozos latinoamericanos e 
africanos. Entre todos compartiron a situación das 
negociacións e o labor que os mozos levan a cabo nos 
seus respectivos países n

O ano pasado seguimos traballando en coordinación 
con CIDSE, alianza internacional de organizacións 
católicas de desenvolvemento, e Enlázate pola Xusti-
za, rede equivalente a escala nacional. Durante 2019 
podemos salientar a nosa participación conxunta 
nas actividades que tiveron lugar durante a celebra-
ción en Roma do Sínodo Especial para a Amazonía.  
 
Así mesmo, o labor xunto a Enlázate pola Xustiza 
plasmouse en diversas actividades ao longo do ano 
e na elaboración e publicación de materiais de 
sensibilización que abordaban a relación entre os 
hábitos da nosa vida cotiá e os problemas sociais e 
ambientais, inspirados na chamada á reflexión e á 
acción que supuxo a encíclica Laudato si’ n 

 

enlazateporlajusticia.org    l    cidse.org

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Canal: Manos Unidas@manosunidas
As noxas  

redes sociais:

Educación para o  
desenvolvemento nas  
universidades

COP25 sobre cambio climático

Do 27 ao 30 de maio realizamos en Nairobi o terceiro 
encontro de socios locais sobre o dereito á alimen-
tación. Desta volta reunímonos con 15 socios locais 
procedentes de países africanos anglófonos. Do mesmo 
xeito que nos encontros previos realizados xunto aos 
nosos socios en América Latina e en países africanos 
francófonos, analizamos as principais barreiras que 
obstaculizan o dereito á alimentación de toda a poboa-
ción e compartimos estratexias de acción para mellorar 
o noso traballo conxunto na loita contra a fame n

Encontros sobre o dereito  
á alimentación

En rede con CIDSE e  
Enlázate pola Xustiza
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A pobreza no mundo segue tendo rostro de muller: o 70 % 
das persoas pobres son mulleres. Dende a nosa experien-
cia de traballo ao longo de 60 anos nos países do Sur, 
estamos convencidos de que fomentar sociedades máis 
igualitarias non só é o moralmente correcto, senón tamén 
a mellor aposta para construír un mundo mellor.  
 
Por iso, das 1 556 957 persoas apoiadas directamente a 
través dos 540 proxectos postos en marcha o pasado ano 
coa colaboración dos nosos socios locais en África, Améri-
ca e Asia, case o 60 % foron mulleres.  
 
Especificamente no sector de «Dereitos das mulleres e 
equidade», apoiamos 69 proxectos por un importe de 
3 776 385 € que permitiron ás mulleres apoderarse, for-
marse e fortalecer os seus medios de vida e a súa partici-
pación social e política.  
 
En 2019 iniciamos un plan de traballo trienal baseado nos 
dereitos humanos, no que enmarcamos todos os nosos 
proxectos para promover o desenvolvemento e a equida-
de dende un enfoque de dereitos. Este enfoque é un xeito 
de entender a cooperación ao desenvolvemento que 
promove non só o acceso a bens e servizos, senón tamén 
a calidade, sostibilidade e participación activa de todos 

os actores implicados, entre os que figuran as autoridades 
locais responsables en cada lugar. Entre estes proxectos, 
atópanse tamén 65 iniciativas aprobadas en 2019 que 
promoven a paz, os dereitos humanos e o fortalecemento 
da sociedade civil e das organizacións que a compoñen.  
 
Así mesmo, apoiamos e acompañamos un total de 485 
organizacións locais, socias de Manos Unidas e promo-
toras dos proxectos aprobados durante o ano, cuxo rol é 
crucial para o desenvolvemento e a formación dunha 
conciencia social crítica.  
 
O dereito á alimentación é outro dos principais eixos do 
noso traballo, como o corroboran os 103 novos proxectos 
financiados o pasado ano no sector «Alimentación e me-
dios de vida», por un importe de 9 282 822 €, é dicir, un 
26 % do presuposto total executado. Estas iniciativas enca-
miñáronse a garantir a autonomía e autosuficiencia de 
todas as persoas en canto a produción alimentaria sosti-
ble e ingresos necesarios para unha vida digna.  
 
Temos por diante un grande labor que seguiremos rea-
lizando grazas aos milleiros de colaboradores de Manos 
Unidas e á implicación dun grande equipo humano com-
prometido coa defensa dos dereitos de todas as persoas.
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En Manos Unidas concibimos o desenvolvemento dende unha perspectiva integral, 
centrado na persoa, e que require o respecto dos dereitos humanos e a súa protección. 
En todos os nosos proxectos tratamos de crear igualdade de oportunidades,  
promover condicións de vida dignas e fomentar a participación social,  
especialmente dos colectivos máis vulnerables e empobrecidos.
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540 proxectos

1 556 957  
persoas apoiadas  
directamente

57 países

36 132 624,06 €  
de investimento



Proxectos de Manos U

En 2019, Manos Unidas aprobou 
un total de 540 proxectos  
en 57 países por un valor  
de 36 132 624,06 euros.

Ademais, continuamos apoiando economicamente  
proxectos de exercicios anteriores.  
En total, en 2019, traballamos en 903 proxectos.
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Saúde
Importe: 4 433 228,96 € 

691 113 beneficiarios

73 proxectos
Auga
Impor

131 0

36 pr
Educación

Importe: 10 365 325,70 € 
103 854 beneficiarios

172 proxectosAlimentación e  
medios de vida

Importe: 9 282 822,23 € 
137 706 beneficiarios

103 proxectos
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nidas no mundo en 2019
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Medio ambiente e 
cambio climático

Importe: 2 006 394,75 € 
130 241 beneficiarios

22 proxectos

a e saneamento
rte: 1 729 805,26 € 
045 beneficiarios

roxectos Dereitos das  
mulleres e equidade
Importe: 3 776 385,00 € 

179 145 beneficiarios

69 proxectos
Dereitos humanos  
e sociedade civil

Importe: 4 538 662,16 € 
183 853 beneficiarios

65 proxectos
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% DE PROXECTOS  
POR SECTORES

% DE PROXECTOS  
POR CONTINENTES

América 
25 %

Alimentación e 
medios de vida 
    19 %

Dereitos humanos  
e sociedade civil

12 %

13 %
Dereitos das 

mulleres e equidade

Medio ambiente e  
cambio climático

7 %4 %
Auga e 
saneamento

Saúde 
13 %

Educación 
32 %

Asia 
24 %

África 
51 %



Dos 48 países máis pobres do mundo, tres cuartas partes están en África. Entre as 
causas cómpre salientar a persistencia de 25 conflitos armados, especialmente en 
Camerún, Nixeria, Chad e, de xeito crónico, en Somalia, República Centroafricana e 
República Democrática do Congo. Así mesmo, Burkina Faso sufriu o pasado ano un 
dramático empeoramento da inseguridade debido ao auxe do xihadismo, o que 
provocou que pecharan 2410 escolas e que máis de dous millóns de persoas 
necesitaran axuda humanitaria.  
 
As novas positivas chegaron de Malí e Sudán do Sur, onde goberno e oposición 
acordaron un Executivo de unidade nacional transitorio. Así mesmo, o réxime ditatorial 
foi deposto en Sudán e o país debería celebrar eleccións libres en 2020. Tamén en 2019 
foi galardoado co Nobel da Paz o primeiro ministro de Etiopía polos seus esforzos para 
poñer fin ao conflito do seu país con Eritrea e polo seu papel na reconciliación entre 
Sudán e Sudán do Sur.  
 
A corrupción, a mala gobernanza e o cambio climático —con persistentes secas e 
choivas erráticas e imprevisibles— condicionaron gravemente os cultivos e incremen-
taron a inseguridade alimentaria en países como Etiopía, Somalia ou Kenya, onde a 
fame acadou cifras récord e afectou, sobre todo, a mulleres e nenos en 16 países do 
sur de África. Cómpre salientar, ademais, a devastación que trouxeron consigo os 
ciclóns Idai e Kenneth, o que obrigou a Manos Unidas a poñer en marcha proxectos 
de emerxencia e axuda humanitaria en Mozambique, Cimbabue e Malaui.  
 
Manos Unidas renovou os seus esforzos en 2019 para fortalecer o sector educativo, 
factor principal de cohesión social, equidade, cultura de paz e dereitos humanos. Pola 
súa situación de desigualdade e exclusión, reforzamos o acceso á educación primaria 
e secundaria das nenas e, neste mesmo senso, apoiamos as mulleres a través do pulo 
dado a actividades xeradoras de ingresos e programas de sensibilización e formación 
destinados a fomentar a súa autonomía e apoderamento.  
 
O sector da saúde e o da alimentación e medios de vida concentraron tamén os nosos 
esforzos mediante a promoción de prácticas agroecolóxicas e a capacitación en 
técnicas de comercialización para que as comunidades melloraran os cultivos, a 
nutrición, o uso da auga e o tecido asociativo. No marco do dereito á alimentación, e 
en liña co «Encontro de Socios da África francófona» celebrado en Dakar en 2018, o 
pasado ano realizamos un segundo encontro en Nairobi para os socios anglófonos, 
que demostrou a importancia de compartir aprendizaxes para reforzar os pequenos 
agricultores.  
 
A situación dos refuxiados e desprazados viuse agravada, sobre todo para as mulleres 
e os nenos, máis expostos á violencia sexual e aos abusos. Co fin de paliar esta 
situación de vulnerabilidade, continuamos levando a cabo proxectos de desenvolve-
mento, educativos e sanitarios nos campos de refuxiados e desprazados, así como 
iniciativas de acompañamento e reinserción de persoas migrantes. 

«Grazas á construción deste mercado non nos temos que desprazar tan lonxe para vender 
e abastecernos de alimentos. Aforramos tempo e tamén cartos, porque é máis económico. 
Estou moi contenta de poder vender os meus produtos… Este mercado é algo que entre todos 
temos que coidar porque fai moito ben á vila de Garalol».   

Mariam Boutou, Mauritania

«Algo que entre todos temos que coidar»
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278 proxectos  
15 879 696,41 euros 

31 países

17

Marrocos 7

Mauritania 
7

Ghana 5

Serra Leoa 10

Senegal 15

Camerún 
26

Costa de 
Marfil 

    3

Malí 
3

Benín  
14

Chad 
5

Burkina 
Faso 

17

Sur  
Sudán 

7

Sudán 
1

Etiopía 
12

Rep.Dem. 
Congo 

16

Angola 
7 Zambia 

13

Tanzania 
8

Kenya 
14

Uganda 
7

Madagascar

Ruanda 6

Malaui 11

Burundi 2

Somalia 1 

Cimbabue 
8

Mozambique
24

Exipto 
1

Eritrea 2
Togo 

10
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Educación

PRINCIPAIS SECTORES  
(por número de proxectos)

49 %
17 % 11 %

Saúde Alimentación 
e medios  
de vida

Nixeria 
3
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México 
5

Guatemala 16

O Salvador 9

Honduras
9

Nicaragua 7

Ecuador 
        9

Rep. Dominicana 1

Haití 18

Cuba 2

135 proxectos  
 11 600 898,27 euros 
             15 países

Colombia 
7

Venezuela 
2

Brasil 
7

Bolivia 
12

Paraguai 
7

Perú 
24

18

PRINCIPAIS SECTORES  
(por número de proxectos)

Alimentación 
e medios de 

vida

44 %

20 %

Dereitos  
humanos e 
sociedade  

civil Dereitos  
mulleres e 
equidade

17 %
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O pasado ano caracterizouse polo aumento da inestabilidade en diversos 
países do continente. Ás crises que xa se vivían en Haití, Nicaragua ou Venezuela, 
sumáronse outros países como Chile, Ecuador ou Bolivia; crises sociopolíticas 
e económicas con diversas causas, mais con consecuencias similares: incremento 
da criminalidade, freo ás políticas inclusivas e unha maior polarización social.  
 
Convén engadir, así mesmo, a cada vez máis evidente crise climática e a 
extensión, en paralelo, do modelo produtivo extractivista que, decotío, deriva 
nun repuntamento das migracións internas e externas e da violencia contra 
os defensores dos dereitos humanos e ambientais en países como Brasil, 
Honduras ou Colombia, entre outros.  
 
Neste contexto, Manos Unidas deu pulo ao traballo en rede como xeito de 
fortalecer a capacidade de incidencia e denuncia dos nosos socios locais, 
organizacións indíxenas e campesiñas, entidades de CIDSE e outras redes das 
que formamos parte como REPAM ou Igrexas e Minaría. Froito destas 
dinámicas, salientamos a nosa presenza en Roma durante a celebración do 
Sínodo Amazónico onde tivemos ocasión de colaborar con outras entidades 
da Igrexa a raíz da chamada do papa Francisco a afondar nunha ecoloxía 
integral e no coidado da creación.  
 
A través do contacto permanente cos nosos socios locais e a avaliación dos 
nosos proxectos, comprobamos que as intervencións produtivas no eido 
agroecolóxico supoñen a mellor resposta para mitigar as consecuencias do 
cambio climático e, na medida do posible, frear a súa aceleración. Neste senso, 
continuamos apostando por unha agricultura familiar viable economicamente 
e baseada no emprego de estercos orgánicos, a diversificación produtiva, o 
emprego racional da auga, a recuperación de sementes nativas, a reforestación 
con froiteiras, etc. Estes proxectos permiten unha maior seguridade alimentaria 
das familias, así como a xeración de ingresos a través do enfoque de econo-
mía solidaria (grupos de autoaforro, comercialización conxunta ou acceso a 
mercados alternativos). 
 
Así mesmo, impulsamos actividades de formación para favorecer a incidencia 
política, o fortalecemento de organizacións, a xestión de recursos naturais e a 
participación das mulleres, entendendo que, para chegar a verdadeiros 
cambios, cómpre a participación activa e informada de todos os actores 
sociais. 
 
A pesar da prioridade outorgada ao sector produtivo e ambiental, seguimos 
mantendo intervencións nos eidos da saúde, a educación, o acceso á auga 
potable, a protección de menores ou a nutrición, fundamentalmente naqueles 
países ou zonas onde o Estado non ten a capacidade ou a vontade de intervir 
ante a dramática situación de poboacións illadas e vulnerables que non teñen 
acceso a estes servizos básicos.

«Aprendín a cultivar plantas ecolóxicas de cacao e 
tamén a enxertar, co que temos plantas novas que 
nun curto espazo de tempo van producir e daquela 
teremos uns poucos cartos máis para poder mercar 
cousas para a casa e, sobre todo, para as nosas me-
dicinas. O meu marido e eu cremos moito no proxecto 
e por iso estamos desde o primeiro día».  
 

Ana Anchundía, Ecuador.

Confianza no proxecto
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8 652 029,38 euros 
11 países
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Durante 2019 seguimos apostando polo labor que realizamos en favor dos máis 
desfavorecidos en lugares onde chegan moi poucas ONG internacionais, e segui-
mos facéndoo a través da agricultura sostible, a educación e a formación pro-
fesional, a defensa dos dereitos humanos e o fortalecemento da sociedade civil.  
 
India continuou, un ano máis, concentrando boa parte do noso traballo en Asia. 
A reelección como primeiro ministro de Narendra Modi fortaleceu a tendencia 
nacionalista hinduísta que está a desatender minorías xa de por si moi discri-
minadas. Por iso, continuamos apoiando as poboacións máis desamparadas a 
través de iniciativas agrícolas, educativas, sanitarias, de fortalecemento comuni-
tario e de axuda á xeración de ingresos, con especial énfase nas mulleres.  
 
As economías do sueste asiático seguiron medrando, coma no caso de Filipinas, 
Tailandia e Vietnam, países que se viron beneficiados, en parte, pola guerra 
comercial entre Estados Unidos e China. Con todo, esta bonanza deixou 
marxinadas a amplas capas de poboación, como as mulleres e as comunidades 
rurais —que son ademais as máis afectadas polo cambio climático— e que son 
as principais beneficiarias dos nosos proxectos.  
 
O pasado ano puidemos visitar en Bangladesh o labor realizado no campo de 
Kutupalong —o maior campo de refuxiados do mundo e onde se atopan os 
rohinyá exiliados de Myanmar—, así coma as cidades de Chittagong e Daca, 
onde levamos a cabo proxectos de auga e saneamento a través de novos socios 
locais. Viaxamos tamén a Timor Oriental, país que non visitabamos dende había 
máis de dez anos e no que promovemos proxectos formativos para o emprego 
da mocidade, o grupo de poboación principal no país. Así mesmo, seguimos 
apoiando a poboación rural empobrecida de Camboxa a través de iniciativas 
de desenvolvemento rural e agricultura adaptada ao cambio climático.  
 
Finalmente puidemos entrar tamén en Siria, onde non viaxabamos dende o 
inicio da guerra en 2011. Comprobamos de primeira man a situación da poboación 
en Alepo, Homs e Damasco. Reunímonos con diferentes organizacións que per-
manecen no terreo dende o estalido da guerra e coas que xa comezamos a 
traballar. Por outra banda, en Líbano, nun convulso contexto social e político 
marcado polo empeoramento das condicións de vida, a división existente entre 
distintas confesións relixiosas e a repulsa cara a corrupción política, seguimos 
axudando aos nosos socios locais no acompañamento que realizan as poboa-
cións máis vulnerables. Do mesmo modo, continuamos apoiando a poboación 
refuxiada, as mulleres e outros colectivos marxinados en Palestina.
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India 
94

Líbano 7

Siria 6

1 
Xordania

Filipinas 4

Bangladesh  
1

Timor 2

Camboxa 
4

Tailandia 
1

Israel 2

Palestina 5
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PRINCIPAIS SECTORES 
(por número de proxectos)

Educación

25 % 25 % 17 %

Dereitos 
humanos  

e sociedade  
civil

Dereitos 
das  

mulleres  
e equidade

Kavita Devi ten 24 anos e reside xunto ao seu marido e tres fillos na aldea de 
Aati, no estado de Rajastán, en India. A familia apenas sobrevivía coa 
explotación dunha pequena leira e a cría de dúas cabras. Co apoio de Manos 
Unidas, Kavita aprendeu a coser e cos seus novos ingresos contribúe ao 
sustento familiar e puido devolver ao banco o préstamo que tomou para 
comprar unha máquina de coser. Mellorou a calidade de vida da súa familia 
e conseguiu ser máis respectada na súa familia e na súa comunidade. 

Un novo oficio, un novo futuro
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Co fin de levar a cabo a súa misión de loitar contra a fame, a pobreza e as súas causas,  
e xerar cambios significativos na vida das persoas, Manos Unidas apoia numerosos proxectos  
de desenvolvemento grazas aos fondos que obtén tanto de doadores privados coma de 
organismos públicos e que se destinan a financiar proxectos nos países máis empobrecidos. 

Fondos privados  
O apoio directo a proxectos específicos é unha 
opción moi valorada por doadores privados, ben 
sexan persoas ben entidades (empresas, funda-
cións, colexios profesionais, etc.). Dende hai anos, 
traballamos para atopar o proxecto máis axeitado 
para cada doador que deposita a súa confianza 
en Manos Unidas e quere destinar a súa doazón a 
un proxecto concreto.  
 
Ao doador facilítaselle unha memoria onde se des-
cribe en que consiste o proxecto —obxectivos, re-
sultados, actividades, zona xeográfica, beneficiarios, 
etc.— e, unha vez rematado, envíaselle un informe 
dando conta dos resultados acadados e dos 
gastos nos que se incorreu, coa máxima transpa-
rencia e claridade. Deste xeito, en 2019 contamos 
con máis de 90 persoas e entidades privadas que 
contribuíron con 2 182 636 € para apoiar 88 ini-
ciativas de desenvolvemento a través de Manos 
Unidas.

Fondos públicos  
O financiamento conxunto público procede de subven-
cións das distintas administracións: europea, estatal, 
gobernos autonómicos, deputacións e concellos. En 2019 
representou o 11,6 % dos ingresos institucionais. En con-
xunto, Manos Unidas obtivo subvencións de 140 entida-
des públicas para financiar proxectos por un importe de 
4 998 834,59 €.  
 
No ámbito local e rexional, a eficacia da coordinación 
entre Manos Unidas e os seus doadores é froito da 
presenza, a proximidade e o traballo xunto ás nosas 
Delegacións en todo o territorio nacional, así como da 
calidade do deseño e da execución dos proxectos e a 
transparencia e rigor na rendición de contas, tanto cara 
ás comunidades onde se executan os proxectos como 
cara aos doadores e á base social de Manos Unidas.  
 
Esta ruta de traballo eficaz é posible grazas á responsa-
bilidade compartida cos nosos socios locais. A partir do 
compromiso que establecemos a longo prazo e a calidade 
e o impacto do seu traballo, contamos con proxectos moi 
ben identificados que nos permiten compartir as priori-
dades das entidades que nos financian e manternos fieis 
á identidade de Manos Unidas.

entre fondos públicos e privados
7 181 470,59 euros recadados 
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Manos Unidas é unha ONG de desenvolvemento que traballa para que as comunidades máis 
empobrecidas sexan autosuficientes e fagan efectivos os seus dereitos de forma sostible. Con todo,  
ás veces vémonos obrigados a dedicar unha parte dos nosos fondos a accións de emerxencia 
(intervencións para paliar as consecuencias de crises puntuais como os desastres naturais e os 
conflitos) e a proxectos de axuda humanitaria (intervencións non vencelladas a acontecementos 
puntuais senón a situacións que se alongan durante anos). 

64 proxectos de acción humanitaria

999 215 persoas apoiadas
3 742 404 euros destinados

Por outra banda, as nosas intervencións de axuda humanitaria 
atenderon a crises enquistadas coma as de Oriente Medio e o 
Corno de África, onde os nosos socios locais alertáronnos das 
necesidades máis urxentes que se vivían en contextos moi 
complicados.  
 
En Siria, Líbano, Israel e Etiopía apoiamos os nenos, os mozos e 
as mulleres refuxiadas; en Sudán do Sur fixemos o mesmo con 
desprazados internos e en Eritrea acompañamos a poboación 
en situación de extrema vulnerabilidade. Este tipo de interven-
cións ascenderon a 19 o pasado ano por un importe de máis de 
1 250 000 €.  
 
En resumo, tanto o cambio climático coma a mala gobernanza 
son causas recorrentes de situacións moi duras para moitas 
persoas que viven nas zonas máis áridas e castigadas do planeta. 
A migración, o refuxio e os desprazamentos son fenómenos cada 
vez máis importantes e numerosos, como é o caso de Venezuela 
e distintos países da África Subsahariana. Por iso, Manos Unidas 
interveu con esta poboación nos países de tránsito ou acollida 
(Colombia, Perú, nun caso, e Marrocos, noutro). En total, en 2019 
apoiamos case 300 000 migrantes, desprazados ou refuxiados 
en situacións de máxima precariedade e vulnerabilidade.

En 2019, o virulento ciclón Idai golpeou Mozambique, Malaui e 
Cimbabue e polo que abrimos unha conta especial de emerxen-
cia dedicada á recadación de fondos solidarios da sociedade 
española que foron dedicados exclusivamente a esta crise. 
Manos Unidas puxo en marcha 15 proxectos de emerxencia, a 
maioría deles en Mozambique, o país máis gravemente afec-
tado, que sufriu a destrución de cidades tan importantes como 
Beira e a inundación de amplas zonas rurais onde as poboa-
cións quedaron illadas e incomunicadas.  
 
Ademais, como cada ano, Manos Unidas deu resposta a crises 
sociopolíticas coma a de Camerún, Sudán do Sur e Haití, entre 
outras, e a desastres naturais acontecidos na India, Filipinas, 
Etiopía e Kenya.  
 
Durante o pasado ano apoiáronse un total de 45 accións de 
emerxencia por un importe de 2 472 368 €, o que supón un im-
portante incremento con respecto a 2018 (1 683 325 €). África é 
o continente no que máis emerxencias apoiamos, concretamente 
un 75 % do total. A poboación apoiada ascende a case 400 000 
persoas que se viron expostas a situacións extremas.

Emerxencias

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

Manos Unidas cumpre os 
principios de transparencia e 
boas prácticas establecidos  
pola Fundación Lealtad.

Está cualificada para optar  
a financiamento pola Axencia  
Española de Cooperación  
Internacional para o Desenvolvemento. 

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

As nosas contas anuais sometéronse á auditoría de Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.  
(Ver páxina 26) 
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43 237 328 € recadados en 2019

88,1 % dos ingresos provén do sector privado  
                        e o 11,9 % do sector público

44,3 % dos fondos provén dos nosos socios

89,2 % destinado ás fins de Manos Unidas,  
                         o 83,9 % a Proxectos de desenvolvemento  
                         e o 5,3 % a Sensibilización
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ORIXE DOS INGRESOS

TOTAL INGRESOS 2019: 43 237 328.-

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS

(1) Inclúe doazóns de particulares, asociacións e fundacións, empresas e anónimos.  
(2) Inclúe resultados extraordinarios, a devolución ou cancelación de axudas outorgadas 
      nos anos anteriores, diferenzas de cambio positivas e provisións aplicadas.  
(3) Esta cifra corresponde aos proxectos aprobados máis as anualidades dos  
     diferentes convenios apoiados pola AECID.   
* O déficit do ano 2019 compénsase con excedentes de campañas anteriores.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS  
Os gastos divídense entre os destinados ao cumplimento das fins de Manos Unidas e os gastos de funcionamento.

   Colexios, emerxencias,  
   Actividades de  
   sensibilización,   
   ingresos financeiros e  
   outros ingresos privados.

ORIXE DE LOS INGRESOS DE RECADACIÓN

Privados Públicos

Fins de Manos Unidas Outros

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS

Sensibilización

Administración 
e estrutura

Promoción e 
Captación  

de recursos

Socios e doadores (1) 
Parroquias e entidades relixiosas 
Colexios 
Emerxencias 
Herdanzas e legados 
Outros 
TOTAL SECTOR PRIVADO

19 032 374.- 
8 833 278.- 

977 987.- 
842 872.- 

5 157 018.- 
3 034 212.- 

37 877 741.-

Ingresos Privados: 88,1 %

Axencia Española de Cooperación Inter-
nacional ao Desenvolvemento (AECID) 
Administración Local e autonómica  
TOTAL SECTOR PÚBLICO  
INGRESOS DE RECADACIÓN  
 
OUTROS INGRESOS (2) 

 
1 875 000.- 
3 243 315.-  
5 118 315.-  

42 996 056.- 
 

241 272.- 

Ingresos Públicos: 11,9 %

Fins de Manos Unidas: 89,2 %

Promoción e captación de recursos 1 291 320.-

Administración e estructura 3 623 501.-  

Promoción e captación de recursos: 2,8 %

Administración e estructura: 8,0 %

l GASTOS DE FUNCIONAMENTO: 
w  Promoción e captación de recursos. Inclúe os gastos da 

Área de comunicación e presenza pública destinados a 
captar fondos e a promover as actividade da organización.   

w Gastos de administración e estrutura. Son os gastos orixi-
nados na xestión e administración da organización.

l FINS DE MANOS UNIDAS: 
w Gastos de sensibilización. Inclúe os gastos da Área de educa-

ción para o desenvolvemento, así como os dedicados a esta fi-
nalidade pola Área de comunicación e presenza pública.  

w Gastos de proxectos. Inclúe o importe do total dos proxectos 
aprobados no exercicio ademais dos gastos de xestión, persoal, 
auditorías e avaliacións de proxectos financiados.

TOTAL GASTOS 2019:  
DEFICIT ANO 2019*

45 617 217.-  
- 2 379 889.-

88,1 %

89,2 % 10,8 %

11,9 %

83,9 %
Proxectos de  

Desenvolvemento

5,3 %

8,0 %

2,8 %

Socios e  
Doadores

44,3 %
Parroquias e 

entidades  
relixiosas20,5 %

Herdanzas  
e legados

12,0 % Outros:
11,3 %

AECID

Adm. local e  
autonómica

7,5 %
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4,4 %

Sensibilización 
Proxectos de desenvolvemento (3) 

- Proxectos:                   36 156 474.- 

- Xestión de proxectos:  2 129 152.- 
TOTAL FINS MANOS UNIDAS

2 416 770.- 
38 285 626.- 

 
 

40 702 396.- 
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O labor que realizamos en favor dos países máis pobres sería imposible sen os amigos e colaboradores de 
Manos Unidas. Unha longa listaxe de voluntarios, contratados, socios, doadores individuais e colectivos, 
empresas, bancos, asociacións e fundacións apoian este labor mediante doazóns, financiando 
conxuntamente proxectos de desenvolvemento, patrocinando iniciativas ou prestando servizos moi diversos. 
É especialmente relevante a achega das escolas e as parroquias.  
A relación de entidades que financian conxuntamente proxectos de desenvolvemento figura no noso «Libro 
de proxectos», editado xunto a esta Memoria.  
Manos Unidas agradece especialmente a todos os medios de comunicación, nacionais, autonómicos e locais 
(xornais, revistas, emisoras de radio e canles de televisión), a difusión das nosas mensaxes e a publicación 
gratuíta dos nosos anuncios.

Informe de auditoría
O Informe completo de Auditoría pódese conseguir en formato PDF na nosa páxina web 
(www.manosunidas.org) ou conseguir impreso nas nosas Delegacións e Servizos Centrais.
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A todos, moitísimas grazas 



15001 A CORUÑA 
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.  
Tfno. 981 205 659 
02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izda.  
Tfno. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis.  
Tfno. 918 833 544  
03005 ALICANTE 
Enriqueta Ortega, 11. 
Tfno. 965 922 298 
04001 ALMERÍA 
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780 
24700 ASTORGA (León) 
Martínez Salazar, 8-1º.  
Tfno. 987 602 536 
05001 ÁVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo.  
Tfno. 920 253 993  
06005 BADAJOZ 
Avda. Antonio Masa, 11.  
Tfno. 924 248 951  
22300 BARBASTRO (Huesca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo.  
Tfno. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878 
48005 BILBAO 
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886 
09005 BURGOS 
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687 
10003 CÁCERES 
General Ezponda, 14-1º.  
Tfno. 927 214 414 
11001 CÁDIZ 
Hospital de Mujeres, 26.  
Tfno. 956 214 972 
12001 CASTELLÓN 
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.  
Tfno. 964 228 858 
51001 CEUTA 
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253 
13001 CIUDAD REAL 
Caballeros, 7-2º planta.  
Tfno. 926 255 467 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035 
14008 CÓRDOBA 
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578 
16002 CUENCA 
Avda. República Argentina, 27.  
Tfno. 969 222 022 
15402 FERROL (A Coruña) 
Magdalena, 153-1º dcha.  
Tfno. 981 300 318 
28901 GETAFE (Madrid) 
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985 
17002 GIRONA 
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª.  
Tfno. 972 200 525 

18009 GRANADA 
Plaza Campillo, 2-5º G y H.  
Tfno. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tfno. 949 218 220 
18500 GUADIX (Granada) 
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tfno. 958 663 592 
21004 HUELVA 
Dr. Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7. 
Tfno. 959 253 388 
22002 HUESCA 
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556 
07800 IBIZA 
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 529 803 
22700 JACA (Huesca) 
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251 
23007 JAÉN 
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.  
Tfno. 953 250 114 
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307 
24003 LEÓN 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104 
26004 LOGROÑO 
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567 
28008 MADRID 
Martín de los Heros, 21-2º.  
Tfno. 915 221 783 
07701 MAHÓN (Menorca) 
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 
Tfno. 971 369 936 
29015 MÁLAGA 
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447 
30001 MURCIA 
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.  
Tfno. 968 214 029 
32004 ORENSE 
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782 
33003 OVIEDO 
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161 
34001 PALENCIA 
Gil de Fuentes, 12-2º izda.  
Tfno. 979 752 121 
07001 PALMA DE MALLORCA 
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911 
31006 PAMPLONA 
Avda. Baja Navarra, 64-1º.  
Tfno. 948 210 318 
10600 PLASENCIA (Cáceres) 
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707 
36003 PONTEVEDRA 
Peregrina, 50 entreplanta.  
Tfno. 986 850 812 

37002 SALAMANCA 
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno. 
923 261 547 
20005 SAN SEBASTIÁN 
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510 
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT  
(Barcelona) 
Armenteres, 35-3º.  
Tfno. 936 327 630 ext. 57 
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Pérez Galdós, 26-3º dcha.  
Tfno. 922 243 442 
39001 SANTANDER 
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807 
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
(A Coruña) 
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.  
Tfno. 981 584 966 
40001 SEGOVIA 
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271 
25700 SEU D’URGELL (Lleida) 
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266 
41004 SEVILLA 
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.  
Tfno. 954 227 568 
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona) 
Castellar del Riu, 1.  Tfno. 617 273 664 
42002 SORIA 
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490 
50300 TARAZONA-CALATAYUD  
(Zaragoza) 
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514 
43001 TARRAGONA 
Rambla Nova, 119 esc. B, 1º 1ª.  
Tfno. 977 244 078 
TERRASSA (Barcelona) 
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell  
Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845 
45002 TOLEDO 
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428 
46003 VALENCIA 
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2.  
Tfno. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B.  
Tfno. 986 423 696 
01004 VITORIA (Álava) 
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091 
50001 ZARAGOZA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.  
Tfno. 976 291 879

DELEGACIÓNS DE MANOS UNIDAS  
(enderezos)



Servizos Centrais  
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

Manos Unidas 
Premio Príncipe de Asturias  

da Concordia 2010


