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Aquesta memòria ha estat elaborada pel departament de Comunicació
de Mans Unides.
Fotos: Soledad García, Mª Eugenia Díaz, Javier Cuadrado, Javier Fernández, Marta
Carreño, Irene H-Sanjuán, Laura Gutiérrez i Casilda de Zulueta.
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Benvolgut lector, tens a les mans la Memòria de Mans Unides de 2011. Hi trobaràs les informacions més destacades
sobre les activitats de sensibilització que ha dut a terme la nostra associació, els projectes de desenvolupament finançats
en nombrosos països, els ingressos i les despeses, juntament amb les notes que més ens caracteritzen com a institució. 

A Mans Unides, per cinquè any consecutiu, continuem treballant centrats en els Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni. Aquest cop, hem recordat a la societat espanyola, amb la campanya “El seu demà és avui”, que uns 29.000
nens menors de 5 anys moren tots els dies per causes evitables, com són la malnutrició, la malària, la tuberculosi, la pneu-
mònia, diarrees, deshidratació, falta d’higiene i altres. Les organitzacions, els governs i els ciutadans tenim la responsa-
bilitat d’implicar-nos per millorar la situació d’aquests nens. Mans Unides es commou, com Jesús ho va fer, davant del
patiment dels més innocents i lluita per acabar amb la mortalitat infantil a causa de la pobresa i la fam. 

Però en la lluita contra la fam, els esdeveniments imposen el seu ritme. A la primavera del 2011 vam tenir les
 primeres notícies sobre la greu fam a la Banya d’Àfrica. Per als qui treballem a Mans Unides va ser una notícia tràgica.
Com sempre, hem donat suport a les persones que més ho necessiten, tot i que som conscients que allà la situació re-
quereix l’elaboració d’un pla ambiciós, que permeti la prevenció abans que es repeteixi un altre cop la història. 

En paral·lel, s’aguditzava la crisi econòmica i financera, que afecta d’una manera especial els més pobres, ja que
els governs començaven les retallades dels diners destinats a l’ajuda oficial al desenvolupament. Els compromisos en
aquesta matèria no s’han complert en la mesura del que s’esperava i les previsions per a un futur pròxim no són bones. 

Aquesta disminució ha tingut com a conseqüència una reducció dels ingressos d’origen públic en la nostra
 institució. En canvi, els fons d’origen privat, que representen un 82% del total, s’han mantingut pràcticament estables.
Aquesta confiança dels nostres socis i col·laboradors en la tasca de Mans Unides és un tresor per a nosaltres, que
 representa una responsabilitat enorme, i que ens permet treballar amb previsions sòlides. 

Moltes gràcies a tots per mantenir aquest compromís. Sentim que no estem sols i, el més important, que podem
continuar acompanyant els nostres germans més necessitats. Desitgem respondre aquestes manifestacions amb la feina
de cada dia, mantenint els nostres senyals d’identitat, vetllant per valors com ara l’austeritat i la transparència, i sense
desviar l’atenció del nostre fi institucional: els més pobres, la lluita contra la fam i contra les seves causes. Mentre existeixi
la pobresa severa, continuarem treballant per construir un món que pugui anomenar-se realment “la terra de tots”.

presentació

Myriam García Abrisqueta
Presidenta



Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya per a
 l’ajuda, la promoció i el desenvolupament del Tercer Món. És, una
 organització no governamental per al desenvolupament (ONGD),  
de voluntaris, catòlica i seglar. 

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



els nostres orígens
El 2 de juliol de 1955, la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines
Catòliques (UMOFC), que englobava més de cent organitzacions
dels cinc continents, va publicar un manifest en què es declarava
“la guerra a la fam”. La seva ressonància va ser enorme, i imme-
diatament en diversos països es van promoure diferents accions.
A Espanya, la primera campanya contra la fam al món va ser
 promoguda per les Dones d’Acció Catòlica l’any 1959. Des del 1970,
per iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola, Mans Unides
celebra la seva Jornada Nacional el segon diumenge del mes de
febrer: la col·lecta que té lloc a les parròquies de tot Espanya està
destinada a la nostra organització. 
I el divendres anterior se celebra a tot Espanya el Dia del Dejuni
Voluntari, en solidaritat amb els milions de persones que dejunen
per necessitat tots els dies.

delegacions
Mans Unides té una estructura diocesana. La seva implantació al
territori nacional es concreta en 70 delegacions que corresponen
a les diverses diòcesis. Des del principi, la missió de les delega-
cions ha estat clara: sensibilitzar la població espanyola sobre el
problema de la fam al món i recaptar els donatius que permeten
continuar amb la tasca de Mans Unides. L’estructura diocesana
representa una immensa riquesa per a l’organització, tant per la
seva distribució geogràfica com per la varietat d’activitats que
 desenvolupen.

capital humà
Mans Unides és, per definició, una organització de voluntaris. En-
tenem el voluntariat com una opció de vida, exemple necessari per
crear una consciència social basada en el valor de la gratuïtat i el
compartir. 
Aquest senyal d’identitat es materialitza en els 4.804 voluntaris que
han treballat de manera continuada al llarg de l’any 2011 en
 l’organització. A més, i d’acord amb els nostres Estatuts, els òrgans
de govern estan compostos per persones voluntàries. Amb elles,
un nombre reduït de persones contractades són peça inseparable
de l’anterior per dur a terme la tasca de l’organització, sempre
mantenint i respectant els principis i criteris de Mans Unides.

socis i col·laboradors
Mans Unides compta amb un suport continuat i fidel dels seus
socis, les aportacions econòmiques dels quals representen una
part fonamental dels ingressos de l’organització. El 2011, 90.515
persones ens van donar suport amb les seves donacions. 
A més a més, Mans Unides té nombrosos col·laboradors externs
que aporten serveis professionals i assessoraments puntuals en
matèries com ara el dret, l’economia, la publicitat…

La tasca de Mans Unides 
és possible 

gràcies a tots ells.
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Missa a la Catedral de l’Almudena de Madrid, el dia de la Jor-
nada Nacional de Mans Unides.

Assemblea Nacional de delegades celebrada a El Escorial.

“Operació Bocata” feta per voluntaris d’una delegació.

Joves repartint fullets al Concert de Cadena 100.

Representació d’una obra de teatre, 
a benefici d’un projecte de Mans Unides.
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relacions externes
Vivim en un món globalitzat, on les relacions entre persones,
 països i continents són necessàries i enriquidores. Mans Unides
forma part de diversos organismes internacionals i nacionals:

● Consell Pontifici Cor Unum, organisme de la Santa Seu que
coordina les institucions catòliques d’arreu del món dedicades
al desenvolupament i a la caritat.

● CIDSE, Cooperació Internacional per al Desenvolupament i la
Solidaritat, aliança de 16 organitzacions catòliques d’Europa i
Amèrica del Nord.

● CONCORD, Confederació per a la Cooperació d’ONG per a
 l’Ajuda i el Desenvolupament, de la qual formen part més de
1.600 organitzacions europees.

● CONGDE, Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament

 d’Espanya1, formada per organitzacions membre i coordinado-
res autonòmiques dedicades a la cooperació internacional.

● Fundació Sur, entitat independent i sense ànim de lucre
 dedicada a promoure la sensibilització social i l’estudi dels
 països del continent africà.

● Pacte Global contra la Pobresa, lloc de trobada de 20
 coordinadores autonòmiques i regionals d’ONG, així com de
nombrosos consells de cooperació i grups de treball.

● Fòrum de Laics, via de coordinació de les associacions
 catòliques a Espanya.

● Consell Nacional de Missions, òrgan de coordinació
 missionera a Espanya.

● Plataforma de Voluntariat d’Espanya.

● Associació Espanyola de Fundraising.

Òrgans de Govern

Presidenta

70 Presidentes-Delegades  

de seus diocesanes

1 Representant dels 

Serveis Centrals

Comissió Permanent

Assemblea General

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

Myriam García Abrisqueta

Presidenta

Mons. J. José Omella

Consiliari

Jesús Vidal

Viceconsiliari

Soledad Suárez

Vicepresidenta

Ángeles Díaz-Polo

Secretària

Tomás Rodríguez

Tresorer

Ricardo Loy

Secret. Gral. Acció Católica

Benita Asensio

Mª Pilar Bilbao

Fco. Javier Fornell 

Rosa Pradas

José Valero

Delegades representants   

de l’Assemblea General (5)

Ignacio Ussía

Clara Pardo

Sonsoles Fernández-Iriondo

Representants dels  

Serveis Centrals (3)

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan de govern
que, subordinat a l’Assemblea General i seguint

les seves directrius, dirigeix el funcionament 
de Mans Unides. Es reuneix un cop al mes.
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Acte d’inauguració de l’“Any Europeu del Voluntariat”, 
presidit pels Prínceps d’Astúries.

1 Entre les quals la Federació Catalana d’ONGD.
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Òrgans de Direcció

Equip Directiu Nacional Presidenta Vicepresidenta Secretària Tresorera

Equip Directiu Diocesà Presidenta/

Delegada

Vicepresidenta/

Delegada
Secretària Tresorera

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

Serveis Centrals

Comunicació

Socis

ÀREA DE 

COMUNICACIÓ  I 

PRESÈNCIA PÚBLICA

Òrgans de Gestió

Myriam García Abrisqueta

Presidenta

Rafael Serrano

Secretari General

Secretaria Direcció

Secretaria Tècnica

Mitjans

Empreses i Institucions

Educació

Estudis i Documentació

ÀREA D’EDUCACIÓ 

PER AL DESENVOLUPAMENT

I SENSIBILITZACIÓ

Campanyes i Xarxes

Formació

Àfrica

Cofinançament

ÀREA 

DE PROJECTES

Amèrica

Operació Enllaç

Relacions Laborals

Informàtica

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ DE 

RECURSOS I PERSONES

Serveis Generals

Voluntariat

Econòmic

Estratègia i Qualitat

Relacions Internacionals

ÀREA DE

GESTIÓ FINANCERA 

I PLANIFICACIÓ

Àsia

Tecnologíes Apropiades

Nord

Sud

ÀREA DE 

DELEGACIONS
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Mans Unides centra tot el seu treball en dues activitats complementàries:
sensibilització de la població espanyola, perquè conegui i sigui conscient de
la realitat dels països en via de desenvolupament; i suport i finançament de
projectes a Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania per col·laborar amb el 
desenvolupament dels pobles del Sud. 

L’any 2011 Mans Unides va celebrar la seva campanya LII, que amb el lema
“El seu demà és avui” ha volgut incidir especialment en la reducció de la
mortalitat infantil, quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni. 

Cada dia moren més de 29.000 nens per causes que es podrien prevenir.
Totes les intervencions que fem en aquesta etapa primerenca són decisives,
no sols per a la supervivència dels infants, sinó per al seu creixement i 
desenvolupament futur.

què fem?



presentació de la Campanya
Dijous 10 de febrer es va presentar la campanya anual de Mans Unides
“El seu demà és avui”. L’acte es va celebrar al Col·legi Calasancio de
Madrid i va ser presentat per la periodista Immaculada Galván. Hi van
intervenir la presidenta de l’organització, Myriam García Abrisqueta, i
María Damaris García, terciària caputxina, que porta 15 anys a Benín,
treballant per la infància més necessitada. L’acte es va cloure amb
 l’actuació dels Cors de Nens i Joves de la Comunitat de Madrid .

X Fòrum Mans Unides
La desena edició del Fòrum Mans Unides, sota el lema “Infància,
 Pobresa i Desenvolupament”, es va celebrar al mes d’abril a la
Universitat de Castella-la Manxa, Ciudad Real. 
La conferència inaugural es va centrar en La responsabilitat de protegir
els nens més enllà de la seva vida biològica. Posteriorment, en diversos
panells d’experiències, es van plantejar diferents aspectes que incidei-
xen en la mortalitat infantil, com l’accés a l’aigua, la higiene i la nutrició,
destacant la importància de la formació i la salut. així com les solucions
a què dóna suport Mans Unides mitjançant els projectes. Com a novetat
es va organitzar l’acte Reivindicació d’una infància saludable, en què
van intervenir un grup de nens d’un col·legi de Toledo i es va projectar
un muntatge audiovisual.

operació enllaç
Aquesta activitat, orientada a vincular particulars o grups de persones
de la societat espanyola amb algun dels nostres projectes, recau prin-
cipalment en les delegacions. Amb això es vol contribuir a aconseguir
més sensibilitat i compromís cap als països del Sud, donant a conèixer
la situació i les condicions de vida d’aquells als qui es dóna suport. A
més, l’Operació Enllaç motiva a la recaptació de recursos que s’inclouen
en un fons comú destinat a finançar aquest projecte enllaçat i d’altres
d’impulsats per Mans Unides. El 2011, Mans Unides va dur a terme 602
operacions enllaç, per un import sol·licitat total de 21.566.284,17 €.

educació per al desenvolupament
L’àrea d’Educació per al Desenvolupament té com a meta la sensibilit-
zació de la població espanyola sobre la realitat del Sud. El departament
d’Educació elabora materials educatius destinats als nivells d’infantil,
primària i secundària que s’imparteixen als col·legis d’Espanya, on es
tracta el tema de la campanya anual. A més, el departament organitza i
imparteix cursos per a professors, i tallers a col·lectius concrets d’edu-
cació formal i no formal, en línia i presencial. 
El departament de Campanyes i Xarxes dóna suport a aquesta tasca de
sensibilització mitjançant diferents campanyes. Així, el 2011, es va
 presentar la Campanya “África, cuestión de vida, cuestión debida”, duta
a terme amb REDES. Fruit del Conveni d’Educació per al Desenvolupa-
ment entre Mans Unides i l’AECID (Agència Espanyola de Cooperació
Internacional i Desenvolupament), de 4 anys de durada, s’ha iniciat el III
Concurs de clipmetratges 2011-2012, curts de pel·lícules d’1 minut de du-
rada sobre la Campanya “Àfrica, cuestión de vida, cuestión debida”. Per
al concurs s’ha creat la pàgina web: www.clipmetrajesmanosunidas.org.

Sensibilització
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Presentació de la Campanya a la Mutua Madrileña de Madrid.

Fòrum de Mans Unides, celebrat a Ciudad Real.

Acte de “Reivindicació d’una infància saludable” al Fòrum.

Cartells del concurs de clipme-
tratges i de la campanya
“África, cuestión de vida, cues-
tión debida”. Material educatiu
de primària per a la campanya
2011/2012

Una “Cursa Solidària” a fi de captar fons per
a “Operació Enllaç”.
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Viatge amb periodistes a Haití per visitar projectes de Mans Unides. 

comunicació
Les tasques de comunicació que es duen a terme a Mans Unides tenen com a

fi promoure la presència de l’organització en la societat espanyola i en els

 mitjans de comunicació, difonent el nostre missatge i el nostre treball per

 sensibilitzar el nombre més gran de persones possible. Per contribuir que la

imatge que tenim dels pobles del Sud sigui el més completa possible, Mans

 Unides fa nombrosos materials informatius i publicitaris: butlletins impresos i

electrònics, fullets informatius, cartells, anuncis de premsa, de ràdio i de TV,

 encartaments, vídeos, agendes, calendaris… 

Un grup de periodistes va viatjar, al costat de la presidenta de l’organització, a

Haití, on van visitar projectes de desenvolupament de què van donar testimoni

en els seus mitjans respectius. Amb el programa Pueblo de Dios de TVE, que

 dirigeix Julián del Olmo, es van rodar diversos documentals a Haití i a Angola. 

L’any 2011 va tenir lloc una nova edició dels premis “Mans Unides” per a Premsa,

Premsa Digital, Televisió, Relats i Cartells, que es convoquen per reconèixer la

feina dels professionals dels mitjans que destaquen en la tasca de donar a

 conèixer els desequilibris nord-sud. El 2011, el lliurament dels premis va tenir

lloc a l’Auditori de CaixaForum de Madrid.

Panells fotogràfic i explicatiu, i la guia de l’exposició.

Estand de Mans Unides al Parc del Buen Retiro de Madrid.

Mans Unides i la JMJ
Mans Unides va ser present a la XXVI Jornada Mundial de la

Joventut, que va tenir lloc a Madrid, del 18 al 21 d’agost. Els

salons de la parròquia de San Juan Evangelista van acollir

l’exposició dels 50 anys de treball de l’organització. En els

mateixos salons es van celebrar dues taules rodones, que

van comptar amb el testimoni de gent del Sud. A la Fira

 Vocacional instal·lada al Passeig de Cotxes del Parc del Buen

Retiro, Mans Unides va comptar amb un estand, on es va

donar a conèixer la tasca que du a terme l’organització.

exposició “Somiant un futur”
Com a complement a la campanya, s’ha

dissenyat l’exposició “Somiant un

futur”. S’hi recull la realitat de la infància

en molts països, així com el treball que

s’està fent per canviar-la, mostrant

 solucions d’esperança i somnis fets

 realitat. Totes les fotos que hi surten són

de  projectes amb el suport de Mans

Unides.

Premiats dels concursos de Mans Unides 2011.



Mans Unides finança projectes de desenvolupament agrícola, sanitari,
educatiu, social i de promoció de la dona, eix transversal que es troba
present en tots els sectors anteriors. A més a més, atén poblacions en
situació d’emergència i ofereix ajuda humanitària en circumstàncies que
així ho requereixin. 

Per a Mans Unides, el desenvolupament és un procés que ha de portar
a transformacions i canvis socials tant al Nord com al Sud, de manera
que s’aconsegueixen condicions de vida digna per a totes les persones. 

Els projectes neixen d’un desig de canvi, de les necessitats que sent la
població beneficiària i són una eina per afavorir el desenvolupament
dels pobles, la seva educació, alimentació, atenció sanitària, etc. La
 implicació dels destinataris és condició indispensable per a la
sostenibilitat futura de les iniciatives. 

El cicle d’un projecte té diferents fases: recepció de la sol·licitud de
 l’organització local del Sud; estudi i discussió d’aquesta; elaboració de
la fitxa d’estudi; proposta d’aprovació o rebuig del projecte, indicant la
via de finançament, i, finalment, decisió final d’aprovació o rebuig per la
 Comissió Permanent. Si el projecte és aprovat, es desenvolupa en
 comunicació directa amb els seus destinataris i responsables, garantint
que els fons que reben de la societat espanyola arriben al seu destí. 

La col·laboració de Mans Unides no es destina mai a fins bèl·lics,
 partidistes o que impliquin violència o agressió a les persones o a la
 natura.

Projectes de Desenvolupament
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qualitat i avaluació dels projectes
A Mans Unides treballem en la millora de la qualitat i impacte de la nostra 
cooperació al desenvolupament mitjançant la planificació, la identificació, la 
millora del cicle del projecte, l’avaluació i el treball en equip. 

Considerem el seguiment pròxim dels projectes una de les claus de la qualitat, ja que 
permet el contacte directe amb els socis locals responsables de l’execució dels projectes i la proximitat als beneficiaris
amb què compartim èxits i dificultats. 

L’any 2011 s’han fet 11 avaluacions externes a programes de desenvolupament i nombroses avaluacions internes i
viatges de seguiment. La metodologia aplicada per a l’avaluació és participativa, es treballa amb els equips i els 
beneficiaris entenent el procés d’anàlisi dels resultats com una eina per a la millora del treball, per aprendre de 
l’experiència i aconseguir més eficàcia dels recursos assignats. 

Els projectes de desenvolupament de Mans Unides tenen com a objectiu afavorir els processos que permetin la 
identificació dels problemes i la recerca de solucions per part dels beneficiaris, els quals seran actors importants en
l’execució dels projectes. D’aquesta manera, més enllà dels resultats quantificables obtinguts en termes d’accés a
l’educació, a la salut, a la producció d’aliments o a la generació d’ingressos, es va aconseguint pas a pas la capacitació
de les persones i la millora de la seva autoestima, motor del veritable desenvolupament humà integral a què Benet
XVI dedica l’encíclica Caritas in veritate.



2011: projectes al m

AGRÍCOLA
98 projectes

Import: 8.527.360,98 euros
Beneficiaris: 252.439 directes

EDUCATIU
207 projectes

Import: 9.750.768,44 euros
Beneficiaris: 110.298 directes

SANITARI
112 projectes

Import: 6.745.678,27 euros
Beneficiaris: 1.621.378 directes
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projectes per 
sectors

34%
Educatiu

Sanitari
18%

20%
Promoció Social

Promoció 
de la Dona

12%

16%
Agrícola



món
amèrica

1. Bolívia, 14 projectes.
2. Brasil, 14 proj.
3. Colòmbia, 11 proj.
4. Equador, 4 proj.
5. El Salvador, 13 proj.
6. Guatemala, 17 proj.
7. Haití, 13 proj.

8. Hondures, 7 proj.
9. Mèxic, 5 proj.
10. Nicaragua, 10 proj.
11. Panamà, 5 proj.
12. Paraguai, 5 proj.
13. Perú, 24 proj.
14. Rep. Dominicana, 6 proj.

Total de projectes aprovats: 148.
Valor: 12.156.087,99 euros.

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

18. Mauritània, 8 proj.
19. Moçambic, 17 proj.
20. Níger, 2 proj.
21. Nigèria, 5 proj.
22. Rep. Congo, 1 proj.
23. Rep. Dem. Congo, 13 proj.
24. Rwanda, 4 proj.
25. Senegal, 10 proj.
26. Sierra Leone, 6 proj.
27. Somàlia, 7 proj.
28. Sudan, 1 proj.
29. Sudan del Sud, 2 proj. 
30. Tanzània, 8 proj.
31. Togo, 7 proj.
32. Uganda, 15 proj.
33. Zàmbia, 8 proj.
34. Zimbabwe, 5 proj.

àsia i oceania
1. Bangla Desh, 5 projectes
2. Cambodja, 6 proj.
3. Filipines, 2 proj.
4. Índia, 194 proj.
5. Israel, 2 proj.

6. Sri Lanka, 2 proj.
7. Tailàndia, 2 proj.
8. Timor Oriental, 1 proj.
9. Vietnam, 2 proj.
10. Papua, 1 proj.PROM. DONA

70 projectes
4.002.128,58 euros
ris: 311.245 directes

PROM. SOCIAL
118 projectes

Import: 6.583.479,17 euros
Beneficiaris: 721.750 directes

Total de projectes aprovats: 240.
Valor: 12.060.768,12 euros.

Total de projectes aprovats: 217.
Valor: 11.392.559,33 euros.

Mans Unides ha 
aprovat el 2011

un total de 605 projectes, 
a 58 països, per un valor 
de 35.609.415,44 euros.

1

2

10

3

8

6

4

7

projectes per 
continents

A més, continua donant suport econòmicament a 
projectes d’exercicis anteriors. 

L’any 2011, han estat un total de 908 projectes. 

9

24%
Amèrica

Àfrica
40%

240

148

217

36%
Àsia i

Oceania
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Promoció de la dona: 

una prioritat present 

en tots els projectes
La promoció de la dona és una tasca d’importància constant.
L’experiència i la realitat ens demostren que invertir en la
dona com a generadora d’ingressos familiars, educadora dels
seus fills i ciutadana responsable és un valor segur, els
 beneficis del qual comprenen no sols el reduït àmbit de la
seva família, sinó el de la seva comunitat i, per tant, el del seu
país.

5 sectors de treball

Crisi a la Banya d’Àfrica
A la crisi de la Banya d’Àfrica volem destacar la gran solidaritat i generositat amb què ens hem trobat malgrat la
crisi financera que estem vivint a Espanya. Els testimonis que ens arribaven de la zona han estat esborronadors, ja
que moltes dones han hagut d’abandonar les seves aldees amb tots els seus fills, i travessar sense mitjans una zona
desèrtica, exposades a tot tipus de calamitats. Moltes d’elles amb el nostre suport han aconseguit recuperar el
 somriure, ja que gràcies a les aportacions rebudes (2.044.513,9 euros) hem estat capaços de finançar 20 projectes
beneficiant al voltant de 600.000 persones, la majoria d’elles dones i nens.

emergències

Reuters/Jorge Silva



15

Promoció social
La persona no està completa si no participa com ésser social de
la seva relació amb les persones que viuen al seu voltant. A
 través dels altres s’adquireixen els valors fonamentals que
 orienten la vida. Per això, els projectes d’aquest sector de treball
estan dirigits a conscienciar la població sobre el sentit de la
 responsabilitat comunitària i a millorar la qualitat de vida de les
comunitats. Per a això, es dóna suport a activitats tan variades
com la construcció d’infraestructures, la formació de líders
 comunitaris, l’adequació d’instal·lacions socials o aquelles
 dirigides a la promoció dels Drets Humans.

Sanitari
Sense salut no es poden aconseguir els objectius de desenvo-
lupament més elementals. Quan aquesta manca, es fa difícil
qualsevol tasca de progrés. Mitjançant el suport a projectes en
aquest camp, Mans Unides pretén prevenir les malalties mitjan-
çant la creació, l’equipament i la millora de dispensaris i hospi-
tals, la promoció de campanyes de vacunació i de medicina
 preventiva, la capacitació de promotors de salut i altres serveis.

Agrícola
La ramaderia i l’agricultura, sectors primaris i bàsics, són el
 principal mitjà de treball i manteniment d’un elevat nombre de
persones al món. Malgrat la seva enorme importància, aquests
sectors es veuen amenaçats per mesures comercials injustes i
per la manca de recursos per al seu desenvolupament, que
 forcen moltes famílies a l’emigració, a la recerca de noves
 oportunitats a les ciutats. Els projectes a què Mans Unides dóna
suport en aquest sector pretenen promoure l’agricultura i la
 ramaderia, millorant el nivell de vida dels camperols mitjançant
iniciatives ben diverses.

Educatiu
L’educació es troba entre les grans prioritats necessàries per al
desenvolupament. La constitució de societats basades en la
 justícia i la igualtat, en les quals les persones vegin respectats
la seva dignitat i el seu desenvolupament integral com a éssers
humans, depèn, en gran manera, del seu foment. 
La creació i l’equipament d’escoles o de centres de formació
professional, la formació i capacitació de la població infantil i
adulta, els cursos que permeten augmentar les taxes d’alfabe-
tització o l’aprenentatge dels adults… són algunes de les metes
a les quals Mans Unides dóna suport en aquest sector.
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Si dura, difícil i penosa és la crisi econòmica
que pateixen els països de la Unió Europea, i en
especial Espanya, penosa, dura i molt difícil és la
situació de molts països del Tercer Món on moltes
persones moren cada dia de fam. La crisi que
 pateixen aquests països no és dels últims anys;
ells la pateixen sempre, des que neixen fins que
moren. Estan mancats de menjar, de medecines,
dels recursos més elementals per sortir-se’n. 

Mans Unides intenta posar una mica d’espe-
rança en aquest món de patiment. Des de fa 53
anys finança projectes de desenvolupament als
països més pobres del món. És com aquelles

 instal·lacions de reg per degotament que aporten
l’aigua necessària perquè els arbres creixin i
 puguin donar fruit. Mans Unides, amb les
 aportacions de persones i institucions generoses,
porta als països en via de desenvolupament
aquesta gota d’aigua d’esperança mitjançant
 projectes agrícoles, sanitaris, educatius, de
 promoció de la dona, que faran que aquests
 pobles surtin de la pobresa en què estan instal·lats
desgraciadament i arribin a ser protagonistes del
seu propi desenvolupament. 

Mans Unides, amb la seva tasca, està complint
la invitació de Jesús, el Fill de Déu, quan diu en el

“Doneu-los vosaltres de menjar”(Mc 6,37)

per què ho fem?
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relat de la multiplicació dels pans i dels peixos:
“Doneu-los vosaltres de menjar”. Ens toca a
 nosaltres, que disposem de més recursos que
ells, compartir el que som i el que tenim perquè
aquest do generós té, per la gràcia de Déu, un
poder sorprenentment multiplicador. 

Mans Unides no es limita a donar suport a
 solucions a problemes concrets dels diversos
col·lectius amb els quals col·labora al Tercer
Món, sinó que du a terme també aquí una tasca
de mentalització o de presa de consciència sobre
la realitat de la pobresa i fa un treball d’educació
en valors, convidant-nos a millorar els nostres
 estils de vida, difonent missatges d’austeritat i
transparència, fomentant el voluntariat i actituds
vitals de servei als nostres semblants, fomentant
una cultura de pau i de col·laboració internacio-

nal. El model de desenvolupament que el mou no
és només econòmic i tècnic, sinó humà, integral,
sostenible. Jo diria que és una organització amb
cordialitat, amb ànima, i això també és important
quan es treballa amb éssers humans, com passa
en el cas del desenvolupament. 

Gràcies, Mans Unides, per la feina feta al llarg
de l’any 2011 i que es presenta en aquesta
 Memòria! Gràcies per la feina callada i generosa
de tots els socis, col·laboradors i treballadors en
aquesta organització. Que Déu us beneeixi i que
visqueu amb la pau que dóna saber que hem fet
el que havíem de fer, compartir amb els més
 necessitats! Amb tot el meu afecte,

+ Juan José Omella Omella
Bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo

i consiliari de Mans Unides
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● La recaptació de Mans Unides l’any 2011 ha estat 
de 51.856.656 euros.

● El 82% dels nostres ingressos prové de fonts privades, 
i només un 18% prové del sector públic. 

● Del total recaptat, el 90,6% va a les finalitats 
de Mans Unides (el 85,1% a Projectes de Desenvolupament i 
el 5,5% a Sensibilització).

● Els socis, amb un 35,2% dels ingressos, són la base fonamental 
de Mans Unides. 

els nostres comptes
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Resultats econòmics de 2011

INGRESSOS

DESPESES

(1) Inclou donatius particulars, associacions i fundacions, empreses i anònims.
(2) Inclouen resultats extraordinaris, la devolució/cancel·lació d’ajudes atorgades en anys anteriors, diferències de canvi positives i provisions aplicades.
(3) Aquesta xifra correspon a 605 projectes aprovats, més la segona anualitat dels convenis d’Equador, Etiòpia i Sensibilització.

* Del superàvit de l’any 2011, 1.115.917 euros es destinaran a projectes de la Banya d’Àfrica, i la resta a l’aprovació de nous projectes durant l’any 2012.

Socis i donants (1)

Parròquies i entitats religioses

Col·legis

Emergències

Herències i llegats

Activitats de sensibilització

Subvencions privades

Ingressos financers

Altres ingressos privats

TOTAL SECTOR PRIVAT

Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Administració Local i Autonòmica

TOTAL SECTOR PÚBLIC

INGRESSOS DE RECAPTACIÓ

ALTRES INGRESSOS (2)

TOTAL INGRESSOS ANY 2011

17.875.233.-

12.967.982.-

1.555.366.-

2.118.931.-

4.095.987.-

1.947..601.-

236.900.-

681.946.-

183.822.-

41.663.769.-

4.229.303.-

4.914.872.-

9.144.175.-

50.807.944.-

1.048.712.-

51.856.656.-

35,2%

25,4%

3,1%

4,2%

8,1%

3,8%

0,5%

1,3%

0,4%

82,0%

8,3%

9,7%

18,0%

100%

Sensibilització 

Projectes de desenvolupment:

- Projectes (3)                39.370.054.-  

- Gestió de Projectes        1.719.726.-

TOTAL FINALITATS DE MANS UNIDES

PROMOCIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS

ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA

TOTAL DESPESES ANY 2011

SUPERÀVIT ANY 2011*

2.633.565.-

41.089.780.-

43.723.346.-

857.245.-

3.680.354.-

48.260.944.-

3.595.711.-

5,5%

85,1%

· 81,6%

· 3,5%

90,6%

1,8%

7,6%

100%

Euros Percentatge
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Origen dels ingressos

Despeses

Criteris de distribució de les despeses

Les despeses, tal com surten a la pàgina 20, es classifiquen entre les destinades al compliment de les finalitats de Mans Unides i les despeses de funcionament.

● DESPESES PER A FINALITATS DE MANS UNIDES:

- Sensibilització. Aquest apartat recull les despeses de l’Àrea d’Educació per al Desenvolupament, incloent-hi les despeses del personal contractat dedicat exclusivament 
a l’elaboració de materials educatius, coordinació de campanyes, celebració de fòrums i seminaris, etc.

- Projectes. Inclou l’import del total dels projectes aprovats en l’exercici.

- Gestió de projectes. Són les despeses dels viatges realitzats per a la identificació i supervisió de projectes, les despeses de personal de l’Àrea de Projectes i les 
despeses ocasionades per les auditories i per les avaluacions de projectes finançats.

● DESPESES DE FUNCIONAMENT:

- Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de l’Àrea de Comunicació destinades a captar fons i a publicitar l’activitat de l’organització.

- Despeses d’administració i estructura. Són les despeses originades en la gestió i l’administració de l’organització, és a dir, les despeses de Presidència, Recursos       
Humans, Informàtica, Secretaria General, Gabinet de Qualitat, Econòmic, Gestió de Socis, Gestió de Delegacions i Relacions Externes.

Fons Públics 
18% 

1,8% Promoció 
i captació 

de recursos

1,8% Promoció i   
Captació de recursos

Administració i Estructura
7,6% 

Administració i Estructura
7,6% 

Sensibilització
5,5% 

Socis i 
Donants

35,2% 

3,1% 
Col·legis

8,1%  Herències i Llegats

3,8%  Activitats de Sensibilització
2,2% Altres*

4,2%  Emergències

* Subvencions privades, Ingressos financers i 
altres ingressos privats.

* Finalitats de Mans Unides: projectes de 
desenvolupament, gestió de projectes i sensibilització.

82% 
Fons Privats

Parròquies i 
Entitats Religioses

25,4%

Administració Local 
i Autonòmica          9,7% 

8,3% 
Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament

90,6% 
Finalitats de Mans Unides*

85,1% 
Projectes de Desenvolupament
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Auditoria externa
Els nostres comptes han estat 
auditats, amb un informe favorable,
per  ESPAUDIT GABINETE DE 
AUDITORÍA, SA. Els qui vulguin 
tenir l’informe complet de l’auditoria
el trobaran a: 
www.manosunidas.org.
Qui el vulgui en format paper 
el pot sol·licitar a les delegacions 
de Mans Unides.

Fundación Lealtad
Mans Unides compleix tots 
els requisits de transparència 
i bones pràctiques establerts per
a les ONG per la FUNDACIÓN LEALTAD:
www.fundacionlealtad.org

AECID
Està declarada per l’Agència 
Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament
(AECID) com a entitat qualificada
per optar a la via de  finançament 
de convenis de col·laboració.

Mans Unides és una organització compromesa fermament amb la transparència en la
 captació, la gestió i l’administració dels seus fons. La transparència, de fet, és un dels nostres
valors com a institució i és fidel reflex de la nostra aposta per respondre davant la societat
de les activitats que duem a terme. Els nostres comptes anuals han estat auditats per Espaudit
Gabinete de Auditoría, SA. A més a més, Mans Unides compleix els principis de transparència
i bones pràctiques que estableix la Fundación Lealtad, i està qualificada per optar a
 finançament per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Transparència
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agraïments

La feina que fem en favor dels països més pobres seria impossible sense els amics i col·laboradors de Mans Unides. Una

llarga llista de voluntaris, contractats, socis, donants individuals i col·lectius, empreses, bancs, associacions i fundacions

donen suport a aquesta feina mitjançant donacions, cofinançant projectes de desenvolupament, patrocinant iniciatives o

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

A tots ells, moltes gràcies. 

La limitació de l’espai disponible no ens permet citar-los a tots. No incloem la relació d’entitats que cofinancen projectes

de desenvolupament, ja que figuren en el nostre “Llibre de Projectes”, editat conjuntament amb aquesta Memòria.

A tots, moltíssimes gràcies 

Empreses
◗ AARBEI CARTERA E INVERSIONES S.L.
◗ ACC. CANARIAS
◗ ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA
◗ AGUIRRE ZAMORA ASOC S.L.
◗ ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.
◗ APEN CENTRE INF. S.L. 
◗ ASISA
◗ ASOCIACION DE LA PRENSA
◗ ATLANT.EDICIONES MULTIMEDIA
◗ ATOR MOTOR S.A.
◗ AUDIOVISUALES AG, S.L.
◗ AUTOBUSES LA VILLAVESA S.A.
◗ AXL CONSULTORIA MERCANTIL
◗ BANC SABADELL
◗ BANCO SANTANDER
◗ BARRACUDA (HOTELES)
◗ BELABARCE S.L.
◗ BON PREU S.A.
◗ BUSINESS MORALES S.L.
◗ CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO
◗ CAJA RURAL DE SAN ISIDRO
◗ CAN XIOL S.L.
◗ CARGO EMPALME S.L.
◗ CARTONAJES SANTORROMAN. S.A.
◗ CENTRE COMERCIAL BARICENTRO
◗ CERAMICA UTZUBAR, S.A.
◗ CERRO CANELA S.L.
◗ CLICKART
◗ CLINICAS DOCTOR JUAN CABRERA
◗ CODIGRAN S.L.
◗ ACC. CANARIASCOMERC. e 

IND. VALENCIANAS, S.L.
◗ CONFEDERACION ESPAÑOLA DE 

CAJAS DE AHORROS (CECA)
◗ CONSERVAS PEDRO LUIS, S.L.
◗ COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO
◗ CRE INGENIEROS S.L.
◗ DESGUACE PARIS S.L.
◗ DEVON HOLDING S.L.
◗ DINOPOLIS
◗ DKV SEGUROS
◗ DOMINGO ALONSO S.L.
◗ ECOINTEGRAL INGENIERIA S.L.
◗ ECOSOL
◗ EL CORTE INGLES
◗ ELECTRICAS PITARCH S.A.
◗ EMPRESA PLANA S.A.
◗ EXPLOTACIONES AGRICOLAS 

VIRGEN DE FATIMA S.L.
◗ FIDELO VILLARREAL, S.L.
◗ FINIKAS CONSULTING S.L
◗ FOMENTO DE DESARROLLOS 

COMERCIALES
◗ FULGENCIO SPA (CARCHUNA)
◗ GESTINMÉDICA, S.L.
◗ GMV EUROLIFT S.A.

◗ GOMEZ LIÑAN HERMANOS, S.L.
◗ GRUPO DEB
◗ GUADALMIN GOL, S.A.
◗ HABANA 200 S.L.
◗ HERMANOS CLEMENTE PEREZ S.L.
◗ HNOS. ORTIZ REINA S.C. (ON LINE)
◗ IMPRENTA RAPIDA LLORENS S.L.
◗ INBIGA-64, S.L.
◗ INFORMATICA LANZAROTE, S.L.
◗ INPROQUISA, S.A.
◗ INTERAPOTHEK S.A.
◗ IRASME S.L.
◗ IRUÑA OCASION, S.L.
◗ JARDINES DEL BARRIO S.L.
◗ KARBEST, S.L.
◗ KH LLOREDA S.A. (Concert Ars Tunae)
◗ LA CAIXA
◗ LA CERES INDUSTRIAL, S.L.
◗ LAPOINT ENTERPRISES ESPAÑA S.L.
◗ LIBECROM S.A.
◗ LLOBET DE FORTUNY SA
◗ M.R. ASESORES Y CONSULTORES 

FISCALES, S.L.P.
◗ MALVASIA DEL SOL, S.L.
◗ MANTECADOS GAMITO HERMANOS
◗ MANUFACTURAS RUIZ S.A.
◗ MCZZ DOLINA ASOCIADOS SL
◗ METRO 7 S.L. 
◗ NECOTIA S. L.
◗ NETOBRIL, S.A.
◗ NUCLENOR, S.A.
◗ OMAC
◗ OPTIM S.A.
◗ ORONA S.COOP.
◗ OSORMEGO S.L.
◗ PANADERIAS NAVARRAS S.A.
◗ PEÑOLA Y MENDOZA S.L.
◗ PROYECTOS TAJINASTE S.L. 

(TENERIFE)
◗ PUMARDONGO S.A.
◗ PURIFICACION GARCIA Y CHOCRON
◗ JOYEROS S.L.
◗ RECREATIVOS SAETABIS, S.A.
◗ ROSADULCE S.L.
◗ RURALCAJA
◗ SAICARJE S.L.
◗ SANTANDER GESTION DE ACTIVOS S.A.
◗ SARASKETA XXI S.L.
◗ TAVERNES VALLDIGNA
◗ THE WHITE BOX S.L.
◗ TUBIO Y RIOS, S.L.
◗ UNIVERSAL DE ALIMENTACION S.A.
◗ URBANIZADORA VILLAMARTIN S.A.
◗ URQUIJO GESTION S.A. SGIIF. SU
◗ VALLES PREU S.A.
◗ VODAFONE ESPAÑA S.A.
◗ ZURICH INSURANCE PLC

Associacions i Fundacions
◗ AGRUPACION AMIGOS CAMINO 

DE SANTIAGO (AVILA)
◗ AMAS DE CASA ALAR DEL REY 

(PALENCIA)
◗ AMAS DE CASA HERRERA DEL 

PISUERGA
◗ APA PILAR BAYONA
◗ ARANJUEZ CLINICA 

ESPECIALIDADES DENTALES S.L.
◗ ASOC. JUVENIL BRIJOVEN
◗ ASOC.AMAS DE CASA DE BESANA 
◗ ASOC.CUIN (CAMARGO)
◗ ASOC. COMUNIDAD Y SOLIDARIDAD
◗ ASOC. DE VIUDAS MARIA 

AUXILIADORA (CALATAYUD)
◗ ASOC. HOMBRES Y MUJERES
◗ ASOC. INST. DE SAN ANTONIO 

(VILLANUEVA DEL ARISCAL-SEVILLA)
◗ ASOC. JUV. VIVA JOVENES PRO VIDA
◗ ASSOCIATION EUROP-TIERS MONDE
◗ CARITAS DIOCESANA ARGAMASILLA

DE ALBA. (C. REAL)
◗ CARITAS DIOCESANA (MÁLAGA)
◗ CARITAS DIOCESANA VALDEPEÑAS 
◗ CARITAS DIOCESANA TORRE DEL MAR 

(MALAGA)
◗ CENTRO PIGNATELLI
◗ CENTROS CATOLICOS CULTURA
◗ CLUB LEONES (LA PALMA)
◗ CLUB ROTARIOS LOGROÑO
◗ CLUB TIEMPO LIBRE SAN LORENZO 

(HUESCA)
◗ COFRADIA DE LA VERA CRUZ 

(SALAMANCA)
◗ COFRADÍA NTRA. SRA. MERCEDES  

(ALCALÁ DE HENARES)
◗ CONGREGACION RELIGIOSAS DE 

LA COMPAÑIA MARIA CANGAS
◗ COPRODELI 
◗ CORAL MONTEMAR
◗ FUNDACION ABEL MATUTES
◗ FUND CAJA MURCIA
◗ FUNDACION CANARIA IOHANNES 

BAPTISTA
◗ FUND. CANARIA NARANJO GALVAN
◗ FUND. CARMEN GANDARIAS
◗ FUND. CULTURAL BANESTO
◗ FUND. DAVALOS
◗ FUND. ENRIQUE ESTEVE BALET
◗ FUND. HOSPITAL DE POBRES-REQUENA
◗ FUND. INST. CULTURAL (Col. Domus)
◗ FUND. JESUS SERRA (BARCELONA)
◗ FUND. JOSE ANTONIO DE 

LERCHUNDI Y SIROTICH, DE B.P.
◗ FUND. JOSE MARIA IMAZ
◗ FUND. JUAN BONAL

◗ FUND. L&L BHAGWANDAS SIRWANI 
PALACIO ORIENTAL

◗ FUND. MARMOL (CAPILLA)
◗ FUND.MUTUA GENERAL DE SEGUROS
◗ FUND. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA 

(SEGOVIA)
◗ FUND. PRIVADA GIRBAU
◗ FUND. PRIV. MIARNAU (BARCELONA)
◗ FUND. PROVOCANDO LA PAZ
◗ FUND. PURISIMA CONCEPCION 

(GRANADA)
◗ FUND. ROSE
◗ FUND. VICENTE VEDRUNA
◗ GRUPO HORIZONTES
◗ GRUPO JOVEN MMUU-BUJALANCE
◗ HDAD. SANTO CRISTO
◗ INST. BENEF. DEL SAGRADO CORAZON
◗ MUJERES ACCIÓN CATÓLICA 

Parroquia Carmen.
◗ PATRONATO SAN JOSE (ALCALA)
◗ RESID. DE MAYORES CAJA DUERO 

(SANTA MARTA)
◗ RESIDENCIA SANTA OROSIA (JACA)

Convenis
◗ BANCAJA
◗ BANSABADELL VIDA
◗ COPE
◗ CORREO
◗ HNOS MATEO LORENZO
◗ INTERNACIONAL BUSINESS
◗ R.A.C.C.
◗ UNNIM 
◗ ZURICH SERVICIO

Patrocinis
◗ AY. HUELMA. (F. SOLIDARIDAD)
◗ CECA (Premis Premsa escrita i 

Premsa digital)
◗ BANCO SANTANDER 

(Premi Televisió)
◗ BANCO POPULAR 

(Premis Relats i Cartells Infantils)
◗ OBRA SOCIAL LA CAIXA 

(Concurs Narracions)
◗ LA CAIXA (Premi Cartells)
◗ DIP. CASTELLÓN (Concert)

Mitjans de Comunicació
Mans Unides agraeix especialment a
tots els mitjans de comunicació,
 nacionals, autonòmics i locals (diaris,
revistes, emissores de ràdio, i televisió)
la difusió dels nostres missatges i la
 publicació gratuïta dels nostres anuncis.
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delegacions

El 2012 treballem

l’Objectiude Desenvolupament del Mil·lenninúm. 6:
“Combatre el VIH/sida, el paludisme, 

i altres malalties”

Col·labora-hi, truca al telèfon 902 40 07 07

Adreces

02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALACANT
Arquitecte Morell, 10-2.ª esc. 1.º H
Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERIA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (Léon)
Martínez Salazar, 8 - 1º / Tel. 987 60 25 36
05001 ÀVILA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / Tel. 974 31 56 14
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1r 1ª/ Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º izq. / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÀCERES
General Ezponda, 14, 1.º / Tel. 927 21 44 14
11001 CADIS
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓ
Sant Lluís, 15, entresol - 1r  A / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9 / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
16002 CONCA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
14008 CÒRDOVA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
07800 EIVISSA (Balears)
Pere Francès, 12, 2n / Tel. 971 31 27 74
15402 EL FERROL (La Corunya)
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONA
S. J. Baptista La Salle, 19, 2n 2a / Tel. 972 20 05 25
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / Tel. 958 22 66 20

19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez
Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
3 de Agosto,7-1º D. / Tel. 959 25 33 88
22700 JACA (Osca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ (Cadis)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUNYA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo
Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Angel Guerra, 26 - bajo / Tel. 928 37 13 07
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.n / Tel. 973 26 91 04
24003 LLEÓ
Sierra Pambley, 6 -3º A / Tel. 987 24 84 08
26004 LOGRONYO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
29015 MÀLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda.  / Tel. 95 221 44 47
07703 MAÓ (Menorca)
Carreró des Mirador de ses Monges, 1
Tel. 971 36 99 36
30001 MÚRCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda.
Tel. 968 21 40 29
32005 ORENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
22002 OSCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 PALÈNCIA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Balears)
Seminari, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64 1.º / Tel. 948 21 03 18

10600 PLASÈNCIA (Càceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20005 SANT SEBASTIÀ
Loyola, 15, 3.º Izda  / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 23 - 3º Dcha / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
50001 SARAGOSSA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79
40001 SEGÒVIA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SÒRIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARASONA (Saragossa)
San Antón, 11 - 1.º  / Tel. 976 64 03 42
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2 n 2 a / Tel. 977 24 40 78
44001 TEROL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2, baixos / Tel. 977 51 14 28
25700 URGELL, La Seu (Lleida)
Pati de Palau, 1-5. / Tel. 973 35 00 54
46003 VALÈNCIA
Pl. Comunió de S. Esteve, 1 - baixos
Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda Camprodon, 2 / Tel. 902 70 20 32 ext 3140
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITÒRIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91



Mans Unides
Premi Príncep d’Astúries 

de la Concòrdia 2010

Gràcies a tots els 
que ho han fet possible

08037 BARCELONA
Pau Claris, 190. 1r. 1ª
Tel.: 93 487 78 78

07800 EIVISSA
Pere Francès, 12, 2n.
Tel.: 971 31 27 74

17002 GIRONA
S. J. Baptista de La Salle, 19. 2n, 2a.
Tel.: 972 20 05 25

25002 LLEIDA
Av. Blondel 11, 2n.
Tel.: 973 26 91 04

07701 MAÓ (MENORCA)
Carreró des Mirador de ses Monges, 1.
Tel.: 971 36 99 36

07001 PALMA DE MALLORCA 
Seminari, 4.
Tel.: 971 71 89 11

25250 SOLSONA - BELLPUIG
(Lleida)
Av. Preìxana, 16.
Tel.: 973 32 01 83

43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119, esc. A 2n 2ª
Tel.: 977 24 40 78

43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2. Baixos.
Tel.: 977 51 14 28

25700 URGELL, La Seu (Lleida) 
Pati de Palau, 1-5.
Tel.: 973 35 00 54

08500 VIC 
Ronda Camprodon, 2.
Tel.: 902 70 20 32 ext. 3140


