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Prezados amigos: 
 

Un ano máis diríxome a todos vós, como presidenta de 

Manos Unidas, para compartir algunhas das actividades 

salientables do noso labor en 2018. Actividades que leva-

mos a cabo grazas ao apoio de tantas persoas que, coma 

vos, foron quen de dedicar tempo e esforzo a mellorar as 

condicións de vida de milleiros de seres humanos máis aló 

das nosas fronteiras. 
 

Durante 12 meses, e co lema «Comparte o que importa», en Manos Unidas seguimos 

traballando, como temos feito dende o noso nacemento, para poñer en común ex-

periencias, iniciativas e propostas que nos axudaron a vivir a solidariedade coas mans 

abertas e «sen pedir nada a cambio, sen peros nin condicións», como nos pediu o papa 

Francisco na mensaxe que dirixiu ao mundo con motivo da Primeira Xornada Mundial 

dos Pobres. 
 

Coa campaña «Comparte o que importa», poñemos fin ao trienio 2016-2018 no que 

centramos os nosos esforzos en «plantarlle cara á fame», recuperando o obxectivo 

primeiro das nosas fundadoras, as mulleres de Acción Católica que hai 60 anos decidiron 

terminar coas fronteiras da fame no mundo. 
 

No ano 2018 soubemos pola FAO que o número de persoas que pasan fame aumentara 

ata 815 millóns, fronte aos 777 millóns de 2015. Un aumento inaceptable que debería 

facer que a comunidade internacional sopesase, dunha vez por todas, que é o que 

estamos a facer. 
 

En Manos Unidas asumimos como propia a responsabilidade de fomentar na sociedade 

española a conciencia do escándalo da fame e a pobreza, e de denunciar as estruturas 

inxustas que as manteñen. 
 

Como poderás ver nestas páxinas, ao longo de 2018 traballamos para compartir a nosa 

mensaxe de denuncia e as nosas propostas, experiencias e iniciativas de cambio para 

acadar un mundo máis xusto. Ás persoas que formamos Manos Unidas, a todos os que 

vos sumastes a longo dos anos á nosa tarefa, non nos abonda con compartir unha 

sensibilidade ou unha preocupación pola situación de pobreza que viven centos de 

millóns de persoas no mundo. Para nós é importante pasar á acción e compartir as 

posibles solucións. 
 

Hai xa moitos anos que as nosas fundadoras pedíronnos sumar forzas para acabar coa 

fame no mundo. Desde estas liñas, prezados amigos, pídovos que non deixedes de 

compartir o que de verdade importa, porque «todos unidos, e en conexión con aqueles 

que se consagran á mesma tarefa, podemos moito máis do que cremos». 
 

En 2018, a unión dos 73 381 socios e colaboradores de Manos Unidas fixo posible que a 

nosa loita contra a pobreza chegara a preto dun millón e medio de persoas a través de 

564 proxectos de desenvolvemento en 54 países. 
 

GRAZAS pola vosa colaboración e compromiso. GRAZAS por facelo posible. 
 

Clara Pardo 
Presidenta de Manos Unidas

Carta da Presidenta
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Servizos centrais 
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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 de Acción 

Católica declarou «a guerra á fame». Este chamamento foi recollido 

polas Mulleres de Acción Católica española que, en 1959, lanzaron a 

primeira «Campaña contra a Fame en España», a partir da cal foise 

configurando a actual Manos Unidas. 



Manos Unidas é unha organización conformada, na súa 

maioría, por mulleres voluntarias, e isto é, a día de hoxe, 

un sinal de identidade que sobrevive desde os primeiros 

días da Organización. A participación de persoas 

voluntarias en todos os niveis e ámbitos de traballo 

permite ampliar de forma moi significativa o alcance  

do labor desenvolvido nas Delegacións e nos Servizos 

Centrais de Manos Unidas. No peche de 2018, a 

Organización contaba con 5345 voluntarios  

—cifra que medrou de forma sostida nos últimos anos—  

e 143 persoas contratadas. 

 

Así mesmo, un compoñente esencial de Manos Unidas  

é a solidariedade dos seus 73 381 socios e 
colaboradores, cuxas achegas supuxeron a  

maior fonte de ingresos da organización. 

 

Finalmente, e como resultado do esforzo por diversificar 

os socios locais cos que traballamos no sur —ONG, 

congregacións relixiosas, asociacións, cooperativas, etc.—, 

en 2018 aumentaron a case 500 as organizacións coas que 

se coordina Manos Unidas para levar a cabo os proxectos 

de desenvolvemento en África, Asia e América. 

 

A todas as persoas comprometidas con Manos Unidas… 

moitas grazas!

O NOSO EQUIPO HUMANO

5

5345 voluntarios

73 381 socios e colaboradores

143 traballadores contratados
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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

Consiliario 
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario 
José Antonio Álvarez*

*   Desde outubro de 2018, Óscar García ocupa o cargo de Viceconsiliario. 
** Desde xuño de 2018, Ana Torralba e Rosario Martínez substitúen a  
     Josefa Ribas e Eladio Seco-Herrera como representantes da Asemblea.  
     Tamén desde xuño, Salvador Saura ocupa a praza de Julián Jiménez  
     como representante dos Servizos Centrais.

Vicepresidenta 
Guadalupe Sierra

Secretario 
José Valero

Tesoureiro 
Genaro Seoane

Sec. Xral. Acción Católica 
Vacante

5 Presidentas-Delegadas  
representantes da Asemblea  

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

Eladio Seco-Herrera**

3 Representantes dos  
Servizos Centrais 
Macarena Aguirre, 

Isabel Vogel,  
Julián Jiménez**

COMISIÓN PERMANENTE

ASEMBLEA XERAL

Comisión PermanentePresidenta

Grazas á estrutura diocesana, Manos Unidas está 
presente en todo o territorio español a través de  
72 Delegacións e máis de 500 comarcais. A presenza 
da Organización en parroquias, vilas e cidades é  
unha das razóns do arraigamento de Manos Unidas 
na sociedade española e permite que moitas persoas 
poidan implicarse e activar a súa solidariedade nas 
súas propias localidades. 
 
Os Servizos Centrais de Manos Unidas están 
situados en Madrid e levan a cabo as dúas liñas  
de traballo que comparten coas Delegacións:  
a sensibilización da poboación española e a 
recadación de fondos para financiar proxectos, plans 
e programas de desenvolvemento nos países do sur.

Perante os desafíos e problemáticas de carácter 
global, Manos Unidas aposta polo traballo en 
coordinación con outras organizacións nacionais 
e internacionais e, ano tras ano, afonda a súa 
participación en redes co obxectivo de incidir 
nas causas que provocan a fame e a pobreza  
no mundo. En 2018, Manos Unidas foi parte de:  
 

l Asociación Española de Fundraising.   
l CIDSE. Alianza internacional de 
     organizacións católicas de desenvolvemento.   
l CONCORD. Confederación europea de ONG  
     para o desenvolvemento e a axuda  
     humanitaria.  
l CONGDE. Coordinadora de ONG para  
     o desenvolvemento de España.  
l Consello Nacional de Misións.   
l Dicasterio para o Servizo do   
     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  
     Femeninas Católicas.  
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Secretaría Dirección 
Secretaría Técnica

DELEGACIÓNS DIOCESANAS

ÓRGANO DE XESTIÓN

Vicepresidenta-Vicedelegada Secretaria

EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO

TesoureiraPresidenta-Delegada

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

Área de Administración 
de Recursos e Persoas

Área de Comunicación  
e Presenza Pública

Área de Delegacións

Área de Proxectos
Área de Educación  

para o Desenvolvemento
Área de Xestión Financeira  

e Planificación

SERVIZOS CENTRAIS

Presidenta 
Clara Pardo

Secretario Xeral 
Ricardo Loy
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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



Unha das principais liñas de traballo de Manos Unidas é a sensibilización  
da sociedade española sobre a existencia da fame no mundo —que afecta,  
en 2019, a arredor de 821 millóns de persoas— co fin de promover unha reflexión 
colectiva sobre as causas que a provocan.
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Pasamos a vida compartindo. 
#ComparteLoQueImporta 
Plántalle cara á fame. 

manosunidas.org
900 811 888

COMPARTE
O QUE IMPORTA

En 2016, iniciamos un plan de traballo trienal no que, co 

lema «Plántalle cara á fame», puxemos aínda máis 

empeño en afondar nas causas e consecuencias da fame 

no mundo. Coa nosa campaña «Comparte o que 

importa», en 2018, derradeiro ano do trienio, fixámonos 

especialmente nos nosos comportamentos e actitudes 

co fin de promover o cambio e o compromiso por un 

mundo onde todas as persoas poidamos vivir en 

condicións dignas. Porque entendemos que o acceso a 

unha alimentación sa, segura e apropiada non debe ser 

un privilexio duns poucos, senón que é un dereito 

humano fundamental que non podemos desligar do resto 

dos dereitos. 

 

En 2018 afondamos na idea de «compartir o que 

importa» coas nosas contornas: propostas, alternativas 

e iniciativas de desenvolvemento sostible que, en 

palabras do papa fosen «vehículo de solidariedade e 

compartición cos máis necesitados» e que nos permitisen 

avanzar na erradicación da fame no mundo. 

 

Así, promovemos iniciativas de acceso aos alimentos 

para o consumo humano e non para o beneficio 

económico, apoiando as comunidades rurais no cultivo e 

a produción diversificada de alimentos que non sexan 

obxecto de especulación, difundimos alternativas de 

consumo local e acompañamos en accións de denuncia 

contra a especulación dos alimentos; apoiamos sistemas 

de produción sostibles para o medio ambiente onde o 

protagonismo recaeu nas familias campesiñas; 

impulsamos a produción de alimentos para o consumo 

local e a venda de excedentes e tanto no sur coma na 

sociedade española, propuxemos accións concretas 

contra a perda e o desperdicio de alimentos.
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As nosas 72 delegacións, repartidas por toda a xeo-

grafía española, así como os voluntarios, as organizacións 

e as empresas que colaboran con elas, fan posible as ac-

tividades de sensibilización e recadación que nos permiten 

difundir as nosas mensaxes e levar a cabo o traballo de 

cooperación ao desenvolvemento en África, Asia e América. 

Ademais das habituais iniciativas das Delegacións e de 

actividades xa históricas como a «Operación Bocata» ou a 

«Cea da fame», cómpre salientar a imaxinación e o com-

promiso de milleiros de persoas voluntarias durante o 

lanzamento da nosa Campaña anual no mes de febreiro; 

momento no que contamos ademais coa participación de 

representantes dos nosos socios locais no sur e a colabora-

ción inestimable de medios de comunicación, institucións, 

parroquias, escolas, universidades e diversos espazos so-

ciais e culturais n 

A Operación Enlace é unha actividade orientada a vincular a 

particulares ou grupos de persoas (escolas, universidades, parroquias, 

empresas, colectivos profesionais) cun ou varios dos proxectos que Manos 

Unidas apoia no sur. Durante 2018, realizáronse 449 Operacións 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. 

En 2018 contamos con 84 doazóns que permitiron o financiamento 

directo de proxectos específicos, apoiando un total de 68 iniciativas de 

desenvolvemento n

Desde Operación Enlace

68 proxectos apoiados a través  
          de financiamento directo

Selo solidario de Manos Unidas
Durante 2018 consolidamos a alianza con empresas e organizacións que nos apoian 

na nosa misión de acabar coa fame. Nesta publicación queremos salientar unha co-

laboración que viaxou moi lonxe para chegar a moitas persoas: o selo solidario de 

Manos Unidas. 

O selo, o primeiro emitido por Correos dentro da súa serie Valores Cívicos, foi 

presentado na sede central de Correos en Madrid e nas distintas Delegacións en toda 

España e tivo unha tiraxe de 240 000 exemplares da que o 3 % estivo destinado a apoiar 

un proxecto dirixido ao fortalecemento educativo e á prevención da violencia para 

menores en situación de risco en San Pedro Sula (Honduras). A iniciativa, enmarcada 

no programa socioeducativo «Paso a paso», ofrece apoio extraescolar e psicomédico a 170 

nenos, nenas, mozos e mozas, así como actividades formativas para 50 pais e nais n
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Desde a súa orixe, Manos Unidas está presente nas 

parroquias de toda España. A través delas, a institución 

ofrece ás comunidades cristiás unha canle para o com-

promiso coas comunidades máis empobrecidas de África, 

América e Asia. 

En 2018, as delegacións 

puxeron en marcha distintas 

iniciativas de sensibilización 

dos fregueses nas que se pro-

puxeron cambios de valores e 

comportamentos a nivel per-

soal e estrutural. Para isto, 

difundíronse materiais de 

formación cristiá para a nosa 

campaña «Comparte o que 

importa», así como para as 

festividades de Coresma, 

Advento e Nadal. Así mes-

mo, realizáronse accións de 

educación para o desenvol-

vemento xunto a outras or-

ganizacións eclesiásticas e 

civís co motivo da xornada 

Mundial dos pobres, a vixilia 

de Enlázate pola xustiza e a 

celebración do día da UMOFC, 

entre outras actividades n

Nas parroquias

As delegacións  
de Manos Unidas

�Cuaresma 2018
Cuaderno de actividades 
para niños y familias

Día del Ayuno Voluntario:
Viernes, 9 de febrero, 2018
Jornada Nacional de Manos Unidas:
Domingo, 11 de febrero, 2018

COMPARTE
LO QUE IMPORTA

Catequesis:

n Niños n Adolescentes  

n Jóvenes n Adultos
COMPARTE
LO QUE IMPORTA 

Materiales de 
Formación Cristiana

Guía para catequistas 

y formadores

�

2
0
18

Día del Ayuno Voluntario:

Viernes 9 de febrero de 2018

Jornada Nacional de Manos Unidas:

Domingo 11 de febrero de 2018

GuiaCatequesis 2018.qxp_Maqu

449 Operacions Enlace 
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Co lema «Agora tócache cociñar a ti». Cal é a túa 

receita para loitar contra a fame?», a IX Edición do Festival 

de Clipmetraxes de Manos Unidas animounos a reflexionar 

sobre as consecuencias que o noso estilo de vida e modelo 

de consumo teñen sobre as comunidades máis empobre-

cidas. Nesta edición, presentáronse a concurso 1353 

vídeos nas súas dúas categorías: Xeral (174 vídeos) e 

Escolas (981 en secundaria e 198 en primaria) n  

clipmetrajesmanosunidas.org

Na súa 38ª edición, os premios Manos Unidas conti-

nuaron impulsando e recoñecendo aqueles traballos que, 

dende a escola ou os medios de comunicación, dan a co-

ñecer a realidade das comunidades máis desfavorecidas. 

A Organización outorgou o Premio Especial «Manos Uni-

das» a Ángel Expósito polo seu compromiso profesional 

coas realidades menos visibles. Ana Palacios e Francisco 

Javier Carrión recibiron ex aequo o Premio Manos Unidas 

de Prensa, Constanza Portnoy resultou galardoada na 

categoría de Fotoperiodismo e os nenos Diego M. Marjotie 

e María Alonso-Tejón recibiron o premio nas categorías de 

Relatos e Carteis, respectivamente n

Comunicación e presenza pública

Durante 2018, traballamos para que as mensaxes da nosa 

Campaña anual chegasen a centos de miles de persoas a través de 

numerosas actividades promovidas polas Delegacións e de pu-

blicacións impresas, vídeos, recursos educativos, anuncios e cuñas 

radiofónicas. 

Afianzamos a nosa colaboración 

cos medios de comunicación en radio, 

prensa e televisión grazas ao envío 

regular de contidos ás redaccións e ás 

viaxes con periodistas ao terreo. Así 

mesmo, comunicamos o noso traballo 

de desenvolvemento e sensibilización 

a través das canles institucionais, 

como a nosa Revista cuadrimestral —cunha tiraxe anual 

próxima aos 400 000 exemplares—, as redes sociais da Organización 

—con 250 000 seguidores nas contas das Delegacións e máis de 

140 000 seguidores nas redes de Servizos Centrais— e a nova web 

institucional, publicada en marzo de 2018 e cuxa renovación supón 

un esforzo para facer máis accesi-

ble a información de Manos Uni-

das e achegarnos aínda máis ás 

persoas que apoiamos por medio 

dos nosos proxectos. Mención es-

pecial merece o alcance dos nosos 

vídeos a través da canle de Youtu-

be, na que en 2018 quintupli-

camos o número de subscritores e 

visualizacións n
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A noite de Cadena 100:  
con Etiopía no corazón

Premios Manos Unidas 2018

IX Festival de Clipmetrajes 
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Un ano máis, A noite de Cadena 100 foi unha oportunida-

de para encher de música e solidariedade o Wizink Center de 

Madrid. Artistas como Amaia Montero, Pablo López, Amaia e 

Alfred, Soraya, Malú, Rosana, Manolo García e Mikel Erentxun, 

entre outros, brillaron nunha velada dedicada á sensibilización 

e á recadación de fondos para un proxecto en apoio ás persoas 

con discapacidade en Etiopía. A iniciativa, executada pola aso-

ciación SALU, ofrece a estas persoas oportunidades de forma-

ción en oficios e actividades xeradoras de ingresos para que 

poidan valerse por si mesmas e vivir en condicións dignas n
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Para apoiar o noso labor de sensibilización contamos, por primeira vez, 

coa figura dun embaixador que nos axudou a difundir as mensaxes de Manos 

Unidas a través da súa participación en medios de comunicación e actividades 

públicas. 

Na súa primeira acción como embaixador, o piragüista e cuádruplo 

medallista olímpico Saúl Craviotto viaxou a Mozambique para coñecer de 

primeira man o traballo de Manos Unidas e axudounos a dar visibilidade e 

achegar á sociedade e aos seus seguidores a loita contra a pobreza. A través 

da difusión do noso labor nas súas redes sociais e nos distintos medios e actos 

nos que tivo presenza, logramos chegar a máis de 120 000 persoas n  

Máis información sobre a viaxe de Saúl ao corazón de Mozambique en:  

craviottomozambique.manosunidas.org

2018 foi, para Manos Unidas e para todas as organizacións 

católicas de desenvolvemento de Europa que forman parte 

da rede CIDSE, o terceiro ano da campaña «Cambiemos 

polo planeta, coidemos das persoas», cuxo obxectivo é 

sensibilizar sobre a necesidade de cambiar o noso estilo 

de vida, as nosas actitudes e hábitos de produción e con-

sumo. O pasado ano centrámonos nun ben tan cotián e 

central como a enerxía: os seus usos, as consecuencias do 

emprego dos combustibles fósiles, as alternativas, etc. No 

marco desta campaña tivo lugar o primeiro Campamento 

sostible de Manos Unidas con 23 mozos de 10 Delega-

cións, no que se promoveu un estilo de vida solidario, sos-

tible e comprometido. En decembro de 2018, catro destes 

mozos viaxaron a Polonia para participar nas actividades 

organizadas por CIDSE sobre a COP 24, a conferencia da 

ONU sobre o cambio climático n

No ámbito español, en 2018 seguimos traballando na 

campaña «Se coidas o planeta, combates a pobreza» 

ao carón da alianza de entidades católicas Enlázate 

pola xustiza. A mensaxe da campaña, inspirada na 

Encíclica Laudato SI, expón que a pobreza no mundo 

e o deterioro ambiental non son dous problemas 

diferentes «senón as dúas caras dun mesmo problema 

socioambiental», relacionado cos nosos hábitos de 

vida e de consumo. Durante dous anos, afondamos na 

comprensión e práctica desta mensaxe a través das 

propostas recollidas nun «decálogo verde». Desde 

mediados de 2018 e durante os seguintes dous anos, 

conectaremos diferentes accións cotiás —como a 

alimentación, o transporte e a roupa— cos recursos 

naturais necesarios coa fin de atopar camiños para 

combater a pobreza e coidar o planeta a partir dos 

nosos propios comportamentos n 
 

enlazateporlajusticia.org

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

redes sociais:

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta
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Saúl Craviotto,  
primeiro embaixador de Manos Unidas

«Cambiemos polo planeta,  
  coidemos das persoas»
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O cumprimento do dereito á alimentación é un dos principais 

obxectivos do noso traballo desde a creación de Manos 

Unidas como «Campaña contra a fame» en 1959. Por isto, 

durante 2018 aprobamos 110 novos proxectos destinados a 

garantir medios de vida adecuados para as familias, cun 

investimento de 9 925 522 €; é dicir, un 28 % do orzamento, 

por unha banda, unha agricultura familiar sostible e 

respectuosa co medio ambiente e, pola outra, a xeración de 

ingresos necesarios para unha vida en condicións dignas. 

Grazas a estas liñas de intervención, as comunidades poden 

acadar unha seguridade alimentaria adecuada e unha me-

llora nutricional, así como a posibilidade real de ver os seus 

dereitos recoñecidos, mediante o acceso á educación, saúde, 

vivenda digna, etc. 

 

A través dos 564 proxectos postos en marcha en colabora-

ción cos nosos socios locais en 2018, apoiamos directamente 

1 422 011 persoas en África, América e Asia, das que o 57 % 

foron mulleres. En Manos Unidas consideramos clave seguir 

loitando para eliminar as desigualdades entre homes e 

mulleres, conscientes de que as mulleres seguen estando 

invisibilizadas na maior parte dos contextos onde traba-

llamos. Así mesmo, continuamos atendendo a migrantes, 

refuxiados e desprazados, xa que os actuais conflitos en 

cada un dos continentes fan que, por desgraza, aumentase 

de xeito alarmante o número de persoas obrigadas a des-

prazarse dentro do seu mesmo país ou a países veciños. 

 

A nosa Organización traballou durante 2018 con case 500 

socios locais, axentes imprescindibles para facer realidade o 

desenvolvemento das comunidades máis empobrecidas. Por 

isto, cremos esencial escoitar, acompañar e fortalecer cada 

vez máis os nosos socios xa que, deste xeito, mellórase ta-

mén a sustentabilidade dos proxectos. A experiencia acumu-

lada en décadas de traballo lévannos a coñecer cada vez 

mellor as realidades nas que incidimos e a poder establecer 

prioridades estratéxicas en cada zona. 

 

Nestas páxinas queremos salientar, ademais, a xenerosa co-

laboración da sociedade civil española, organismos públicos 

e institucións privadas que, de xeito comprometido, confiaron 

os seus recursos a Manos Unidas en 2018 e fixeron posible o 

noso traballo de desenvolvemento en 54 países do sur. Grazas 

a esta solidariedade, o ano pasado financiamos iniciativas 

de desenvolvemento por un importe total de 35 903 339 €. 

 

Cremos firmemente que un mundo máis equitativo é posible 

e por iso seguiremos loitando para que todas as persoas 

gocemos dos mesmos dereitos, con independencia do noso 

lugar de nacemento.
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En Manos Unidas levamos 60 anos loitando contra a fame e poñendo o dereito ao desenvolvemento  
no centro da nosa misión. O pasado ano apoiamos 564 novos proxectos entre os que figuran principalmente 
iniciativas de desenvolvemento e varias accións de emerxencia. Co fin de definir de xeito máis preciso o  
noso acompañamento ás comunidades do sur, en 2018 adaptamos a denominación dos nosos sectores  
de traballo: «Alimentación e medios de vida», «Educación», «Saúde», «Dereitos humanos e sociedade civil», 
«Dereitos das mulleres e equidade», «Medio ambiente e cambio climático» e «Auga e saneamento».
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564 proxectos

1 422 011 persoas apoiadas directamente

54 países

35 903 339,22 € de investimento



Proxectos de Manos Un

Manos Unidas aprobou  
en 2018 un total de 564 proxectos  
en 54 países por un valor  
de 35.903.339,22 euros.

Ademais, continuamos apoiando economicamente  
proxectos de exercicios anteriores.  
No ano 2018 foron un total de 907 proxectos.
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Saúde

Importe: 4.115.784,00 € 
556.852 beneficiarios

79 proxectos
Auga

Impo
161.
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Educación

Importe: 10.582.745,13 € 
76.623 beneficiarios

188 proxectosAlimentación e  
medios de vida

Importe: 9.925.521,68 € 
124.174 beneficiarios

110 proxectos

M
an

os
 U

n
id

as
/M

ar
ta

 C
ar

re
ñ

o

M
an

os
 U

n
id

as
/J

av
ie

r 
M

ár
m

ol



idas no mundo en 2018

15

Medio ambiente e 
cambio climático

Importe: 1.103.707,21 € 
22.944 beneficiarios

13 proxectos

a e saneamento

orte: 5.173.074,32 € 
.476 beneficiarios

oxectos Dereitos das  
mulleres y equidade

Importe: 3.052.260,01 € 
76.398 beneficiarios

55 proxectos
Dereitos humanos  

e sociedade civil

Importe: 1.950.246,87 € 
403.544 beneficiarios

81 proxectos
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% DE PROXECTOS  
POR SECTORES

% DE PROXECTOS  
POR CONTINENTES

África 
49%

Asia 
25%

América 
26%

Alimentación e 
medios de vida 

20%
Dereitos  

humanos e  
sociedade civil 

14%

10%
Dereitos de las 

mulleres e equidade Medio ambiente e 
cambio climático

7%

2%

Auga e  
saneamento

Saúde 
14%

Educación 
33%
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a En 2018 vimos sinais inequívocos do cambio en África, como o feito de que 

Sahle-Work Zewde converteuse na primeira presidenta da historia de Etiopía  

e a única muller Xefe de Estado no continente; e que o xinecólogo congolés, 

Denis Mukwege obtivo o Premio Nobel da Paz polo seu traballo con mulleres 

vítimas de violencia sexual. 

 

Con todo, os servizos básicos seguen sendo inaccesibles para unha grande 

parte da poboación africana —estimada en 1200 millóns de habitantes,  

dos que o 70 % son mozos— e os avances na loita contra a pobreza vense 

dificultados polos efectos dos conflitos, especialmente en Camerún, Nixeria, 

Chad, Burkina Faso e, de xeito crónico, en Somalia, República Centroafricana  

e República Democrática do Congo. No caso de Sudán do Sur, malia o 

esperanzador acordo de paz, a situación humanitaria non se viu aliviada:  

un 60 % da poboación sofre inseguridade alimentaria severa e segue  

habendo 2,2 millóns de refuxiados e 1,9 millóns de desprazados internos.  

Esta situación impulsounos a realizar proxectos de desenvolvemento, 

educativos e sanitarios nos campos de refuxiados e desprazados co fin de 

paliar a terrible situación na que se atopan estes colectivos. Do mesmo xeito, o 

ano pasado incrementamos o investimento en programas de acompañamento 

e reinserción de persoas migrantes, dada a súa vulnerabilidade e carencia dos 

máis básicos dereitos humanos, especialmente no caso das mulleres e os 

nenos que son quen máis sofre os abusos e a indefensión. 

 

A corrupción endémica, a mala gobernanza e o cambio climático produciron 

unha crecente inseguridade alimentaria en diversas rexións, en detrimento  

de programas efectivos de desenvolvemento. Por isto, reforzamos as 

iniciativas de salvagarda de dereitos humanos e as prácticas agroecolóxicas 

respectuosas co medio ambiente mediante técnicas axeitadas de produción, 

cultivos diversificados e o uso racional da auga, coa fin de mellorar a nutrición, 

fomentar o tecido asociativo e diminuír o éxodo rural da mocidade. 

 

A sanidade e a educación, claves fundamentais para o desenvolvemento, 

continuaron sendo en 2018 un compoñente primordial dos proxectos e os 

fondos destinados por Manos Unidas ao continente. En diversos países 

fomentamos especialmente a educación primaria e secundaria e apostamos 

pola formación profesional para aumentar as oportunidades de emprego para  

a mocidade. Mención especial merece, pola súa situación de desigualdade  

e exclusión, o apoio ás actividades xeradoras de ingresos protagonizadas  

por mulleres, así como os programas de sensibilización e formación  

destinados a fomentar a súa autonomía e empoderamento.  

 

Co obxectivo de que as organizacións coas que traballamos puidesen compartir 

aprendizaxes e estreitar lazos, en outubro de 2018 organizamos en Dakar 

(Senegal) o Primeiro Encontro Internacional de Socios da África francófona.  

O evento resultou un éxito e xa se están a ver os froitos, principalmente no 

reforzo das capacidades dos pequenos agricultores, mellorando os sistemas  

de cultivo, transformación e comercialización.
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«A instalación da central fotovoltaica axúdanos moito a estudar informática porque 

antes, cos cortes de luz, case non podiamos practicar. Este ano é fantástico. Síntome 

orgullosa e leda de todo o que estou a aprender. Aquí, no noso medio rural, a xente 

sorpréndese moito de que unha rapaza estude informática. Eu estou a estudar Comercial 

e Xestión con Informática porque, de maior, gustaríame ir á Universidade a estudar 

Medicina. Primeiro gustaríame traballar nun hospital para adquirir experiencia, pero 

despois quero crear a miña propia empresa no eido da saúde».  
Ilunga Kapapa Marie ten 16 anos e é a pequena dunha familia de oito irmáns.  

Compaxina os estudos co traballo na tenda que ten a súa nai no mercado de Kanzenze. 

Enerxía para a educación na República Democrática do Congo
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276 proxectos  
15 445 859,50 euros 

31 países
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Marrocos 10

Mauritania 
9

Ghana 4

Serra Leoa 12

Senegal 11

Camerún 
17

Costa de 
Marfil 

    3

Malí 
5

Benín  
11

Chad 
4

Burkina 
Faso 

21

Sur  
Sudán 

5

Sudán 
1

Etiopía 
11

Rep.Dem. 
Congo 

19

Angola 
6

Zambia 
14

Tanzania 
4

Kenya 
13

Uganda 
12

Madagascar
Lesoto 

4

Ruanda 6

Malaui 12

Burundi 3

Somalia 1 

Cimbabue 
7

Mozambique
21

Exipto 
4

Eritrea 4 
Togo 

11

11
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Educación
PRINCIPAIS SECTORES 
(por número de proxectos)

50 %

16 %
14 %

Saúde Alimentación 
e medios de 

vida
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México 
8

Guatemala 19

O Salvador 14

Honduras
9

Nicaragua 7

Ecuador 
        10

Rep. Dominicana 5

Haití 16

Cuba 2

147 proxectos  
 12 850 990,13 euros 
             14 países

Colombia 
7

Brasil 
8

Bolivia 
11

ParaguaI 
8

Perú 
23

18

PRINCIPAIS SECTORES  
(por número de proxectos)

Alimentación 
e medios de 

vida

41%

21 %

Dereitos  
humanos e 
sociedade  

civil

Saúde

10 %



19

Ao longo de 2018 fomos testemuñas da intensificación dos conflitos que viñan 

xestándose nos últimos anos. En Venezuela, Haití ou Nicaragua xeneralizáronse 

as protestas da poboación e, con elas, a represión por parte das autoridades. 

Noutros países, como Brasil ou Colombia, producíronse cambios de goberno  

que levan aparellados novos enfoques en políticas relacionadas coa protección 

da poboación vulnerable ou a resolución pacífica de conflitos. 

 

Froito do clima de polarización no continente, incrementouse a persecución  

a defensores dos dereitos humanos e do medio ambiente e produciuse unha 

eclosión de migracións masivas (desde Venezuela e países centroamericanos) 

co consecuente risco para as familias e persoas migrantes de sufrir fame, 

enfermidade ou violencia. Desde Manos Unidas intentamos intervir ante estas 

situacións, á vez que continuabamos apoiando aqueles procesos que permiten 

ás comunidades en extrema pobreza acceder a medios de vida e servizos 

básicos. Exemplo disto son os proxectos postos en marcha en países que  

están a recibir migrantes, como Colombia, Brasil ou Perú. Do mesmo xeito, 

duplicamos a atención a migrantes e refuxiados en México ou Haití. 

 

A transición dalgúns países cara a formas non democráticas de goberno 

dificultou o traballo en países como Nicaragua, onde os socios locais optaron 

por non facer explícitas as denuncias ás vulneracións dos dereitos humanos  

por temor á intervención gobernamental. Así mesmo, diversas contrapartes  

en Brasil denunciaron interferencias no seu traballo por parte do poder político 

e, en Haití, a actividade dos nosos socios locais veuse interrompida en ocasións 

por mor do clima político e social. 

 

O control autoritario do poder político dificultounos durante moitos anos  

ter presenza en Cuba. A pesar disto, en setembro de 2018 logramos  

identificar proxectos e socios locais que buscan dotar á sociedade civil  

de medios para atender ás persoas máis necesitadas. 

 

No eido da defensa dos dereitos humanos e ambientais, impulsamos o  

traballo en rede habilitando un orzamento que se concretou nos apoios  

á REPAM (Rede Eclesial Panamazónica) e á rede Igrexas e Minería,  

co fin de denunciar as ameazas e atender ás vítimas. Tamén reforzamos  

o traballo na rede a través da busca de sinerxías entre as nosas contrapartes, 

fomentando o intercambio de experiencias entre as mesmas. Proba disto  

foi o encontro de socios locais de Manos Unidas en Guatemala, no que  

se compartiron diagnósticos e liñas de colaboración que se viron reflectidas  

no Plan Estratéxico de Guatemala que, xunto ao de Perú, fundamentou  

o noso traballo en 2018.

«Agora teño na horta todo o que necesito:  

os tomates, os cogombros, as fabas, as cabazas, os chiles, os guineos, os ravos,…  

de todo. Tamén cultivo café, teño dúas vacas e aprendín a facer xabón e cestas  

que vendo na comunidade. Xa non teño que mercar estas cousas, podo facelas eu  

e mellorou a miña economía e a miña saúde porque cultivo na miña parcela e sei  

que as sementes son boas e non teñen químicos. Teño que agradecer primeiro a 

Deus e logo a Manos Unidas porque xa non me sinto soa, comparto coa miña 

comunidade e síntome acompañada. Por iso digo que cambiou a miña vida». 
 

Margarita de Jesús Guinea é campesiña, viúva e nai de nove fillos.  
Vive en San Lorenzo, departamento de Santa Ana (O Salvador)

Agroecoloxía para a autonomía  
familiar en O Salvador A
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Durante 2018, o noso traballo a favor das comunidades máis 

empobrecidas en Asia seguiu centrándose no fortalecemento 

das organizacións da sociedade civil, o apoio a iniciativas 

educativas —tanto de educación formal como de alfabetización  

e formación profesional— e a defensa dos dereitos humanos, 

poñendo especial atención aos dereitos da muller. 

 

Un ano máis, a India concentrou a meirande parte dos nosos 

esforzos. A pesar dun espectacular crecemento económico,  

a poboación «dalit» (descastada) seguiu sendo gravemente 

marxinada. O país deu un xiro político brusco cara ao 

nacionalismo e o hinduísmo e deixou desatendidas a unhas 

minorías xa de por si moi discriminadas. Ademais das promesas 

non cumpridas por parte do goberno en relación á creación de 

emprego e a mellora das condicións de vida das familias,  

os baixos prezos dos produtos agrícolas provocaron numerosas 

protestas por parte dos agricultores nas que esixiron ao goberno 

a aplicación de políticas que protexesen as comunidades rurais. 

Nese contexto, Manos Unidas apoiou as poboacións máis 

desamparadas a través de proxectos educativos, sanitarios, 

agrícolas, de fortalecemento comunitario e de axuda á  

xeración de ingresos das mulleres. 

 

No Sudeste Asiático, seguimos traballando en Camboxa, 

Vietnam e Timor e retomamos a nosa presenza en Bangladesh. 

Nestes países apoiamos proxectos centrados na redución  

do tráfico de persoas, na mellora da saúde, na xestión 

sustentable de recursos forestais e o acceso a servizos básicos 

de saneamento para as poboacións máis desfavorecidas. 

2018 foi a tamén o 

derradeiro ano do  

Convenio cofinanciado  

xunto á Cooperación  

Española en Filipinas; 

cooperación que vai continuar a 

partir de 2019 cun novo Convenio 

na mesma rexión de Zamboanga. 

 

En Oriente Medio, Manos Unidas seguiu  

acompañando aos milleiros de familias que sofren as 

consecuencias das guerras en Siria e Iraq. O noso traballo na 

zona estivo dirixido ás poboacións que viven en condicións 

infrahumanas nos campos de refuxiados de Líbano e Xordania. 

Líbano, país que cando comezou a guerra acollía cos brazos 

abertos a toda a poboación que fuxía de Siria, atópase hoxe 

nunha situación na que case un terzo dos seus habitantes son 

refuxiados, sexan sirios, iraquís ou palestinos. Esta realidade 

levou as autoridades libanesas a non legalizar as últimas 

persoas chegadas ao país e á sociedade libanesa, en especial as 

clases máis desfavorecidas, a amosar o seu descontentamento 

polo empeoramento das súas condicións de vida. Por isto, o 

traballo que realizan os nosos socios no Líbano e Xordania  

vai dirixido tanto á poboación refuxiada como á poboación  

local máis vulnerable, especialmente a través do apoio á 

educación de nenos, mozos e mulleres, así como da atención 

psicosocial e sanitaria dos refuxiados. Así mesmo, en Palestina 

continuamos apostando polos proxectos de axuda psicolóxica  

e sanitaria á poboación máis desamparada.
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India 
122

Líbano 5

1 
Xordania

Filipinas 1

Bangladesh 
1

Timor 1

Camboxa 
3

Israel 1

Palestina 6

141 proxectos  
7 606 489,59 euros 

9 países

20
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«Entrei no centro cando era cativa e este foi o meu lugar para xogar, 

estudar e medrar. Co paso dos anos, cheguei a ser profesora neste mesmo 

centro e rematei os meus estudos de posgrado, o que me permitiu tamén 

ser profesora dunha recoñecida escola de Bhopal. Por iso estou tan 

agradecida ás irmás do SDKJ e ao que que aprendín con elas: que o 

verdadeiro éxito vén do camiño, do propio facer, máis aló dos resultados». 
 

Darshana Sharma é unha antiga beneficiaria e hoxe profesora  
no centro educativo Satya Deep Jagruti Kendra (SDKJ), en Bhopal (India).

Desenvolvemento comunitario  
nos barrios marxinais da India
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PRINCIPAIS SECTORES (por 
número de proxectos)

Educación

27 %
24 %

18 %

Dereitos 
humanos  

e sociedade  
civil Dereitos das 

mulleres  
e equidade



Manos Unidas é unha ONG de desenvolvemento que traballa para acadar que as comunidades máis  

empobrecidas sexan autosuficientes e fagan efectivos os seus dereitos de xeito sostible. Así e todo, ano tras ano 

sucédense graves crises humanitarias en lugares onde levamos décadas apoiando proxectos, polo que debemos 

dedicar unha parte dos nosos fondos a iniciativas de emerxencia. Ademais, cada vez é máis complicado  

debuxar unha liña que separe os contextos de desenvolvemento daqueles de acción humanitaria. Proba disto  

é que migrantes, solicitantes de asilo e poboación local vulnerable conviven nas mesmas comunidades e  

comparten sufrimentos moi semellantes. Por todo isto, Manos Unidas apoiou o ano pasado 35 accións de 

emerxencia, principalmente no continente africano por un importe total de 1 683 325 €.
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35 accións de emerxencia
309 000 personas apoiadas

1 683 325 de euros destinados

l Fenómenos medioambientais  
Ano tras ano, fenómenos extremos como secas, inunda-

cións, ciclóns e olas de frío —causados en gran parte polo 

cambio climático e agravados pola acción ou inacción do ser 

humano— comportan consecuencias dramáticas para fami-

lias e comunidades. 

Burkina Faso sufriu o pasado ano os efectos das secas e, po-

lo contrario, Kenya e Mozambique víronse afectados por 

inundacións e furacáns. Con todo, os ciclóns máis daniños 

foron os de Gaja e Titli na India. Deste último foron testemu-

ña os equipos de Manos Unidas da zona de Odisha que pre-

senciaron en primeira liña a destrución que estes ciclóns 

deixaron ao pasar e como, en cuestión de horas, truncaron 

os medios de vida de moitas familias. Así mesmo, apoiamos 

as comunidades afectadas polo volcán de Fuego en Escuintla 

(Guatemala) e o novo sismo de magnitude 5,9 en Haití. 

Perante estas catástrofes naturais, Manos Unidas res-

pondeu en 2018 ás chamadas de emerxencia dos seus socios 

locais e proporcionou recursos para cubrir as necesidades 

máis prioritarias e inmediatas das comunidades, apoiando 

en total máis de 300 000 persoas que estiveron expostas a 

situacións extremas.

En 2018, as situacións de emerxencia nas que interviñemos debéron-

se, principalmente, a dúas grandes causas: 
 

l Conflictos armados e inestabilidade política:  
En lugares como Sudán do Sur, Somalia, República Democrática do 

Congo, a zona anglófona de Camerún, Gaza, Venezuela e Centroa-

mérica, os conflitos provocaron a fuxida e o desprazamento das 

poboacións tanto dentro destes países como a países veciños. En 

Uganda, grande receptor de persoas que fuxían da violencia, a fame 

e o acaparamento armado de terras, proporcionamos alimento de 

primeira necesidade, medicamentos, produtos de hixiene, abrigo e 

acubillo a persoas que, na súa maioría, chegaban camiñando con 

pouco ou nada e sen esperanza de poder volver ás súas aldeas 

arrasadas. En Gaza apoiamos unha clínica móbil para atender á 

poboación en extrema necesidade tras a intensificación da violencia 

de Israel contra os territorios palestinos e os recortes da axuda dos 

Estados Unidos. No continente americano acompañamos, xunto 

aos nosos socios locais na zona, a poboación chegada a Colombia 

desde Venezuela e as persoas que conformaban a caravana de 

migrantes que atravesou México fuxindo da violencia en Honduras, 

Nicaragua e Guatemala, principalmente.
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Abrir camiños  
de vida digna  

para todosP
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Un ano máis as páxinas desta memoria son un canto á es-

peranza. Si, pois hai moita xente que en Manos Unidas tra-

balla dun xeito calado, pero eficaz e constante, a favor dos 

máis pobres. «Comparte o que importa» foi o lema da cam-

paña de 2018. Un lema cheo de significado entre os que po-

demos englobar a información desta memoria: compartimos 

contigo, querido lector, o froito de moito esforzo. Compartí-

molo porque importa. Por iso convídoche a contemplar os 

datos que contén este traballo, mais a que o fagas deixán-

dote sorprender por todo o que hai detrás. Cantas iniciativas 

empréndense en tantos lugares do mundo nos que Manos 

Unidas colabora, converténdose no signo de proximidade e 

de acougo a tantas formas de pobreza que, por desgraza, 

seguen estando presentes no noso mundo. 

 

Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España 

para a axuda, a promoción e o desenvolvemento nos países 

en vías de desenvolvemento e traballa sempre conforme á 

súa identidade. A experiencia de fe en Xesucristo apórtanos 

unha perspectiva que reforza aínda máis o noso compromiso 

na construción dese mundo máis xusto. Iluminados polo 

Evanxeo e a Doutrina Social da Igrexa que nos aprende que a 

pobreza e a fame son contrarias á dignidade humana e ao 

plan de Deus. Que o ser humano é autor, principio e fin de 

todo proxecto social, económico, político e cultural. E por iso 

os bens e o seu uso deben ser universais, porque están des-

tinados para satisfacción das lexítimas necesidades das per-

soas. Sobre todo, hai que resarcir destes bens aos despo-

suídos por mor da nosa inxustiza, en primeiro lugar, aos máis 

empobrecidos, polos que a Igrexa, seguindo ao Mestre, fixo 

opción. Queremos promover a cultura do encontro fronte á 

cultura do descarte imperante, abrir camiños de vida digna 

para todos.  

 

Nesa tarefa Manos Unidas non está soa. Hai moita xente en 

todo o mundo que coopera con nós e permítenos vivir unha 

experiencia de colaboración que nos axuda a chegar a moita 

máis xente. Francisco lembrábanolo na súa mensaxe para a 

II Xornada Mundial dos Pobres: «Decote, a colaboración con 

outras iniciativas, que non están motivadas pola fe senón 

pola solidariedade humana, permítenos brindar por unha 

axuda que sós non poderíamos realizar. Recoñecer que, no 

inmenso mundo da pobreza, a nosa intervención tamén é 

limitada, feble e insuficiente, lévanos a tender a man aos 

demais, de xeito que a colaboración mutua poida acadar o 

seu obxectivo con máis eficacia. Móvenos a fe e o imperativo 

da caridade, aínda que sabemos recoñecer outras formas de 

axuda e de solidariedade que se fixan, en parte, os mesmos 

obxectivos; pero non descoidemos o que non é propio, a 

saber, levar a todos cara a Deus e cara a santidade. Unha 

resposta axeitada e plenamente evanxélica que podemos dar 

é o diálogo entre as diversas experiencias e a humildade 

cando prestamos a nosa colaboración sen ningún tipo de 

protagonismo». 

 

Esas preciosas verbas do Papa, coido que explican moi ben a 

fondura do noso traballo e o modo de facer as cousas. Por iso 

as compartimos, para que poidas coñecer máis polo miúdo o 

que nos move nesta preciosa tarefa que queda reflectida 

nesta Memoria. 

 

Moitas grazas por tanto traballo nas distintas dioceses espa-

ñolas, en cada Delegación, en cada parroquia e comunidade 

cristiá. Traballo desinteresado, pero moi ben feito, que xorde 

do noso compromiso cos máis pequenos. Déixate encher de 

esperanza por estas páxinas. Si, hai moitas persoas que, co-

ma ti, preocúpanse dos demais. E ocúpanse deles. Pasan da 

teoría á práctica e póñense mans á obra. Por todo isto, moitas 

grazas a todos os que, dun xeito ou outro, facedes realidade 

o soño de Manos Unidas. 

 

+ Carlos Escribano Subías 

Bispo de Calahorra y La Calzada-Logroño 

e Consiliario de Manos Unidas 
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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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47 248 884 € recadados

87,4% de ingresos proveñen do sector privado

40,7% dos fondos poveñen

89,4% destinado ás fins de Manos Unidas

e o 12,6% do sector público

o 84,1% a Proxectos de desenvolvemento e o 5,3% a Sensibilización



ORIXE DOS INGRESOS

TOTAL INGRESOS 2018: 47 248 884.-

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 superávit do ano 2018 destinarase á aprobación de novos proxectos durante o ano 2019.

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

   Colexios, emerxencias,  
   actividades de  
   sensibilización,   
   Ingresos financeiros e  
   outros ingresos privados.

ORIXE DOS INGRESOS DE RECADACIÓN

Privados Públicos

Fins de Manos Unidas Outros

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS

Sensibilización

Adm. e estrutura

Promoción e 
captación  

de recursos

Socios e doadores (1) 

Parroquias e entidades relixiosas 

Colexios 

Emerxencias 

Herdanzas e legados 

Outros 

TOTAL SECTOR PRIVADO

18 886 278.- 

9 786 248.- 

1 00 020.- 

0.- 

7 957 251.- 

2.951.659.- 

40.589.456.-

Ingresos Privados: 87,4%

Axencia Española de Cooperación  

Internacional ao Desenvolvemento (AECID) 

Administración local e autonómica  

TOTAL SECTOR PÚBLICO 
 

INGRESOS DE RECADACIÓN  
 

OUTROS INGRESOS (2) 

 

1 875 000.- 

3 954 459.-  

5 829 459.- 
 

46 418 915.- 
 

829 969- 

Ingresos Públicos: 12,6%

Sensibilización 

Proxectos de desenvolvemento (3) 

 

TOTAL FINS MANOS UNIDAS

2 397 825.- 

37 960 511.- 

 

40 358 336.- 

Fins de Manos Unidas: 89,4%

Promoción e captación de recursos 1 234 790.-

Administración e estrutura 3 573 620.- 
 

Promoción e captación de recursos: 2,7%

Administración e estrutura: 7,9%

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 a actividade da organización.   

w Gastos de administración e estrutura. Son os gastos 

   orixinados na xestión e administración da organización.

l FINS DE MANOS UNIDAS: 

w Gastos de Sensibilización. Inclúe os gastos da Área de educación 

   para o desenvolvemento, así como os dedicados a esta finalidade 

   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 2018:  
SUPERÁVIT ANO 2018*

45 166 746.- 
 

2 082 138.-

87,4%

89,4% 10,1%

12,6%

84,1%
Proxectos de  

desenvolvemento

5,3%

7,9%

2,7%

Socios e  
doadores

40,7%
Parroquias e 

entidades  
relixiosas21,1%

Herdanzas  
e legados

17,1%
Outros:

8,5%

AECID

Adm. local e  
 autonómica

8,6%
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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 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 
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta 
sala 7. Tfno. 959 253 388 
22002 HUESCA 
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556 
07800 IBIZA 
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 529 803 
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. 627 703 947 
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


