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Benvolguts amics i col·laboradors,

Us semblarà mentida però ja ha passat un altre any. Un altre any en què compartim amb vosaltres la Memòria.

És motiu d’alegria perquè és fruit de la vostra col·laboració valuosa i de tot l’esforç i la il·lusió de milers de per-

sones del nostre país i dels països més empobrits, que ens unim per acabar amb la fam al món. Moltes gràcies

a tots i a aquells que, de diverses maneres, fan possible que aquest somni es faci realitat.

El 2015 hem reforçat en la nostra consciència, en la dels nostres nens, joves i en la de tota la societat que ens

necessitem els uns als altres, que tots tenim responsabilitats amb qui no gaudeix dels drets humans. El lema

de la Campanya ha expressat l’interès de les nostres fundadores: “LLUITEM CONTRA LA POBRESA” i ens ha

convidat a comprometre’ns amb els nostres germans: “T’HI APUNTES?”.

2015 ha estat un any per mirar cap enrere, valorar els avenços aconseguits i el camí que queda per recórrer. Entre

els avenços destacaria alguns que han incidit en la vida de moltes famílies: s’ha reduït a la meitat les persones

que viuen en extrema pobresa, més de 2 milions accedeixen a fonts millorades d’aigua potable, s’ha avançat en la

lluita contra la malària i la tuberculosi i la mortalitat materna ha disminuït. Tots aquests són signes d’esperança.

Mans Unides ha posat el seu granet de sorra perquè aquest món sigui una gran família en què siguin acollides

totes les persones i puguin viure amb dignitat, a través de la sensibilització de la societat, i mitjançant els 595

projectes, somiats i duts a terme per comunitats d’Àfrica, Amèrica i Àsia. Continuem donant suport als refugiats

de Síria, Iraq, Sudan del Sud… que fugen de la guerra i són acollits per Jordània, Líban... Veiem créixer els seus

nens i compartim les seves vides, els seus patiments i esperances.

Agraïm al papa Francesc l’encíclica Laudato Si en la qual ens convida a vetllar per la casa comuna i per totes les

persones que habitem a la Terra. Dóna les claus d’una ecologia integral, viscuda amb alegria i autenticitat pen-

sant sempre en la persona, promovent la “cultura de l’atenció”. Aquesta encíclica va coincidir amb el programa

que l’Assemblea General de l’ONU va debatre: l’agenda dels nous Objectius de Desenvolupament Sostenible

2030 i en la qual vam ser presents.

I ens fem ressò de les paraules de Mary Salas, la nostra primera presidenta: “El dia en què els homes decideixin

que no hi hagi més fam sobre la capa de la terra, no n’hi haurà. Implica una presa de consciència semblant a la

de l’abolició de l’esclavitud. Serà un món nou”.

carta de la presidenta

Soledad Suárez
Presidenta
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qui som?

SAUCE

El 1955 la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines d’Acció Catòlica va declarar 

“la guerra a la fam”. L’any 1959, les Dones d’Acció Catòlica Espanyola van recollir 

aquesta crida i van crear la primera “Campanya contra la Fam a Espanya”; 

a partir de la qual s’ha anat configurant l’actual Mans Unides.



5

En un món globalitzat, les relacions entre persones,
països i continents són necessàries i enriquidores.

Mans Unides és present en xarxes i organismes
nacionals i internacionals:

l Consell Pontifici Cor Unum

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

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

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

l LaFede.cat, organitzacions per a
la Justicía Global

l Fundació Sur

l Pacte Global Contra la Pobresa

l Fòrum de Laics

l Consell Nacional de Missions

l Plataforma del Voluntariat d’Espanya

l Associació Espanyola de Fundraising

l Pacte Mundial

l UMOFC (Unió Mundial d’Organitzacions
Femenines Catòliques)

Mans Unides és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament

dels països en via de desenvolupament. És, també, una organització no governamental per al desenvolupa-

ment (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 re-

partiment desigual dels béns i les oportunitats entre les persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis, la

insolidaritat, la indiferència i la crisi de valors humans i cristians (Estatuts, art. 5è).

ESTRUCTURA

Tant la seu dels Serveis Centrals com la de les 71 delega-

cions de Mans Unides estan ubicades a Espanya. L’estruc-

tura diocesana de l’organització ens serveix per ser presents

en tota la geografia espanyola, aportant a la nostra missió

una capil·laritat essencial.

Les 71 delegacions, com els Serveis Centrals, treballen en

dues línies, complementàries i relacionades intrínsecament:

la sensibilització de la població espanyola sobre la situació

del món i la recaptació de fons per finançar els projectes de

desenvolupament als països del Sud.

PERSONES

La paraula “voluntari” és, per a Mans Unides, no sols un

concepte, sinó un tret essencial del seu treball i la seva

constitució. El voluntariat és uns dels senyals d’identitat

de Mans Unides.

Els òrgans de govern de l’Organització estan constituïts, tal

com exigeixen els nostres estatuts, per persones voluntà-

ries i, cada dia, comptem amb el bon fer de milers de per-

sones (5.052 el 2015) que, fent d’aquesta paraula la seva

forma de vida, fan que l’Organització avanci en pro del seu

objectiu.

A més, durant 2015 hem comptat amb el suport incondi-

cional de 78.665 socis i col·laboradors que han confiat en la

nostra tasca per construir un món millor.

Tots ells, voluntaris, contractats, socis, col·laboradors de

tota mena, ens acompanyen en aquesta gran tasca, ja que,

sense ells, no podríem dur-la a terme. Per això

¡Moltes gràcies a tots i a cadascun!

XARXES INTERNACIONALS



6

Àrea de Gestió Financiera 
i Planificació Àrea de Projectes

Àrea de Comunicació 
i Presència Pública

Àrea d’Educació 
per al Desenvolupament

Àrea d’Administració 
de Recursos i Persones Àrea de Delegacions

ÒRGANS DE GOVERN

Presidenta 71 Presidentes-Delegades diocesanes 1 Representant dels Serveis Centrals Comissió Permanent

Assemblea General

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

Soledad Suárez

Presidenta

Mons. Carlos Escribano*

Consiliari

José Antonio Álvarez

Viceconsiliari

Mercedes Piñeiro

Vicepresidenta

José Valero

Secretari

Tomás Rodríguez

Tresorer

Vacant*

Sec. Gral. Acció Catòlica

Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Mª Luisa Salas, 

Eladio Seco-Herrera

Presidentes-Delegades 
representants de l’Assemblea (5)

Macarena Aguirre,
Isabel Vogel, Guadalupe Sierra

Representants dels 
Serveis Centrals (3)

Comissió Permanent

La Comisió 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. 

ÒRGANS DE GESTIÓ

Soledad Suárez

Presidenta

Ricardo Loy**

Secretari General

Secretaria Direcció
Secretaria Tècnica

Serveis Centrals

ORGANITZACIÓ EN L’ÀMBIT DIOCESÀ

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

Organigrama de Mans Unides el 2015

Presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Vicedelegada

Secretària Tresorera

Equip Directiu Diocesà

* Fins al 8 de març va ocupar el càrrec de consiliari monsenyor 
Juan José Omella, i el de secretari general d’Acció Catòlica, 
Ricardo Loy.

** Fins al 8 de març va ocupar el càrrec de secretari general 
Rafael Serrano.
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Mans Unides, inspirant-se en l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església, 

manté dues línies de treball:

l Donar a conèixer i denunciar l’existència de la fam i del subdesenvolupament, 

les causes i les possibles solucions.

l Reunir mitjans econòmics per finançar els programes, plans i projectes 

de desenvolupament integral dirigits a atendre aquestes necessitats.

què fem?

CIMI
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SENSIBILITZACIÓ

l En aquesta tasca de sensibilització, l’Operació Enllaç hi juga un paper fonamental, ja que, a través de les ini-

ciatives de desenvolupament a les quals dóna suport Mans Unides, estableix un vincle molt important entre

les persones o els grups socials i les comunitats beneficiàries dels projectes als quals donem suport, gràcies al

qual els primers coneixen la realitat del Sud i s’impliquen en la seva transformació i els segons reben el suport

econòmic per portar-la a terme. El 2015, Mans Unides va fer 457 Operacions Enllaç.

OPERACIÓ ENLLAÇ

Una de les tasques principals de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar davant la societat
espanyola l’existència de la fam, com a part de la vida diària de gairebé 800 milions de persones,
i treballar per lluitar contra les causes que la provoquen aportant les millors solucions.

El 2015 vam llançar la Campanya 56 amb el lema “Lluitem contra la po-

bresa, t’hi apuntes?”. Aquesta Campanya va recollir el nostre treball dels

últims vuit anys, en el marc dels Objectius de Desenvolupament del Mil·len-

ni. Va ser el moment de revisar quins èxits havíem aconseguit i quins as-

pectes necessitàvem millorar per acabar amb la pobresa.

Vam pretendre contagiar a tothom la nostra set de ser constructors de de-

senvolupament integral, social i cultural, continuant a la sendera del treball

que humanitza i, per a això, vam convidar tota la societat espanyola a aca-

bar amb la indiferència fent gestos concrets per acabar amb la pobresa.

Tractem així d’obrir nous camins en la lluita contra la pobresa: treballant

en favor d’un model de societat que no exclogui els febles, els més empo-

brits, els menys dotats. En definitiva, treballant per acompanyar els pobres

entre els pobres.

Campanya
“Canviem pel planeta-Tinguem cura de les persones”

CIDSE, l’aliança internacional formada per 17 organitzacions catòliques de

desenvolupament d’Europa i Amèrica del Nord, i a la qual pertany Mans

Unides, va llançar l’1 de juliol de 2015, i en el marc de la publicació de l’en-

cíclica Laudato Si, la Campanya “Change for the Planet-Care for the Peo-

ple”, que, amb una durada de tres anys (2015-2017), advocarà per l’adopció

d’estils de vida sostenibles per tenir cura del planeta i, amb això, de les

persones que hi habiten.

A través dels mitjans de comunicació social, activitats, tallers i esdeveni-

ments, vol convidar la gent a marcar la diferència a través de les seves de-

cisions diàries i contribuir així a la construcció d’un món millor amb gestos

tan senzills com reduir la quantitat de l’energia que utilitza, comprar men-

jar d’origen local i produït sosteniblement, utilitzar el transport públic o

menjar menys carn. I, encara que al món ja hi ha diversos models reeixits

de vida sostenible, aquesta Campanya serà també una plataforma perquè

puguin ressonar i ser coneguts per altres persones.

CAMPANYES EN XARXA
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altres activitats 
de sensibilització

Polseres “DONAR I REBRE”

El 2015 va sorgir la col·labo-
ració entre Lorenzo Quinn i
Mans Unides, que va crear la
joia solidària “Donar i Re-
bre”. La polsera es presen-
tava en dos models, un d’ar-
gent i acer, en blau, vermell
i argent; i un altre de goma,
de colors variats. Tots dos es
podien adquirir a través de
la web de Lorenzo Quinn i el
50% dels beneficis recaptats
es van destinar a projectes
de Mans Unides. Quinn Creations

El 25 de juny, el saló d’ac-

tes de l’Edifici Beatriz de

Madrid es va omplir de

bon periodisme, de dis-

seny solidari, de grans do-

sis d’emoció i compromís

i de gent disposada a ho-

menatjar els guanyadors dels Premis Mans Unides 2015.

Els premiats van ser: 
l Javier Llano, Premi Especial. 
l Lola Hierro, Premi de Premsa.
l Esther San Juan, Premi de Relats 

per nens i joves.
l Ana Doblas, Premi de Cartells 

per a Centres Educatius.
l Tresa Calbó, Premi de Cartells. 

III EDICIó DE 
LES “24 HORES”

Després de l’èxit de la II

edició, Mans Unides va vo-

ler continuar creant un ras-

tre lluminós de solidaritat

amb l’ajuda dels seus col·la-

boradors, socis, amics i de

tota la societat espanyola.

Per a això va celebrar la III

Edició de les “24 hores

que mouen el món” el 28

de maig amb el mateix lema: “Tu pots donar llum al

món”. L’acció va tenir dos vessants clars: en línia i fora

de línia i aquestes van ser les xifres més representatives:

l 37 esdeveniments en 27 ciutats espanyoles.

l 28 entitats col·laboradores.

l 79 projectes, de 40 països, representats.

l Més de 8.000 euros recaptats.

l 3.291 llums encesos. 

VI Festival de Clipmetratges

La VI Edició del Festival de
Clipmetratges de Mans 
Unides sota el lema 
“Accepta el desafiament de
la fam”, va girar entorn de
temes com el canvi climàtic,
l’acaparament de terres i 
els biocombustibles. El 2015
es va superar el nombre de
clipmetratges rebuts, que va
ser un total de 844 vídeos.

Les 71 delegacions de Mans Unides tenen un
paper protagonista en aquesta tasca de sensibi-
lització i recaptació de fons, a través de les nom-
broses activitats que duen a terme al llarg de tot
l’any, però, especialment, durant el llançament
de la Campanya anual que té lloc el segon diu-
menge de febrer. 

Agenda Internacional

Mans Unides va ser present a Nova York per participar en di-
verses mobilitzacions de la societat civil, seguir en directe la
Cimera sobre Desenvolupament Sostenible i Cimera de caps
d’Estat que va tenir lloc del 25 al 27 de setembre durant l’A-
ssemblea General de les Nacions Unides i ser testimonis di-
rectes de la proclamació de la Nova Agenda per al desenvo-
lupament Sostenible o Agenda 2030. 
A la ciutat nord-americana seu de les Nacions Unides, s’hi
van desplaçar al setembre dues persones de la nostra or-
ganització, també per participar el dia 24 en el conegut

“Action Day” organitzat
pel moviment internacio-
nal de la societat civil
“Beyond2015”, del qual
Mans Unides forma part a
través de la Coordinadora
d’ONG de Desenvolupa-
ment (CONGDE) i en les
diferents iniciatives pro-
posades per la xarxa in-
ternacional d’organitza-
cions catòliques de de-
senvolupament CIDSE,
de la qual Mans Unides
és l’única ONGD espanyo-
la membre.

Mans Unides/Javier Márm
ol

Mans Unides/Javier Márm
ol

PREMIS 
MANS UNIDES
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Lluitem contra la pobresa, t’hi apuntes? Inspirats per aquest

lema i interpel·lats pels efectes cada cop més urgents de la fam

i la pobresa, Mans Unides, gràcies al suport dels seus socis i col·la-

boradors i la seva amplíssima xarxa de socis locals, torna a fer

front a aquest gran desafiament a través del suport a centenars

d’iniciatives locals. Totes aquestes sorgeixen des d’aquelles pe-

rifèries, des d’aquelles realitats de pobresa material i el fi de les

quals, amb el suport de Mans Unides, no és un altre que contri-

buir a millorar la qualitat de vida de milers de persones que viuen

en condicions de pobresa extrema i en risc d’exclusió.

Aquest any, Mans Unides ha arribat a més de dos milions de

persones donant suport a 595 iniciatives de desenvolupament

i projectes d’emergència en 58 dels països que presenten més

índexs de pobresa i desigualtat i ha fet una inversió econòmica

de 38.903.487 euros.

PROJECTES

Els efectes del canvi climàtic sobre les poblacions més vulne-

rables es continuen manifestant de manera intensa en moltes

de les poblacions que atenem, posant en risc la seva seguretat

alimentària i nutricional. Aquest any hem posat en marxa 83

nous programes que han tractat de garantir el dret a l’alimen-

tació a prop de 120.000 persones. Les sequeres, cada cop més

prolongades, estan tenint conseqüències extremes en moltes

de les comunitats a les quals acompanyem. En aquest sentit,

hem dut a terme prop de 50 programes específics de proveï-

ment d’aigua potable i de regadiu a través de la construcció de

preses i portades d’aigua, perforació de pous o programes de

regadiu. La sostenibilitat mediambiental és present en totes

les nostres intervencions. Aquest any hem dut a terme 17 in-

tervencions relacionades directament amb l’accés a energies

renovables.

En el camp de la salut, i sent conscients de les limitacions dels

estats a garantir aquest dret bàsic, Mans Unides, a través dels

serveis diocesans i altres institucions especialitzades, ha con-

tribuït a millorar la salut de les poblacions més desfavorides a

través de la creació i l’equipament de més de 50 centres de

salut, 4 hospitals, programes de sanejament bàsic i la imple-

mentació de més d’una vintena de programes de prevenció

(VIH/sida, malària i altres malalties endèmiques) i promoció

de salut comunitària.

Hem respost a 38 situacions d’emergència a través d’interven-

cions molt diverses per valor d’1.891.744 euros. La immediatesa

en l’enviament de fons i la presència permanent dels nostres

socis (església local, missioners i ONGD locals) a les zones afec-

tades ens ha permès atendre amb eficàcia les necessitats més

immediates de la població. A més, hem continuat acompa-

nyant, en aliança amb altres xarxes nacionals i internacionals,

crisis oblidades que continuen causant estralls en moltes zones

dels països on treballem.

Mans Unides/Laura Gutiérrez

Tal com pot observar-se en la pàgina següent, la in-

versió més important s’ha fet en el sector educatiu

perquè continuem constatant la necessitat de donar

suport, reforçar i millorar la qualitat de l’educació i la

formació professional en molts dels països on aquest

dret fonamental encara no està garantit. Concreta-

ment, aquest any s’han creat, ampliat o equipat 116

centres educatius, 131 centres de formació professio-

nal i hem dut a terme més d’una desena de programes

d’alfabetització d’adults, amb la qual cosa es facilita

l’accés a l’educació a més de 100.000 persones.
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Malgrat els grans desafiaments, mirem el futur amb il·lusió i esperança des del convenciment
que un altre món és possible. Gràcies al suport de tantíssimes persones a Espanya confiem a
continuar acompanyant les comunitats que viuen en situació de pobresa i injustícia, la població
indígena a Amèrica Llatina, els desplaçats i refugiats de països en conflicte i les víctimes de
tràfic a Àfrica o el Sud-est Asiàtic, mirant sempre per l’equitat de gènere i la sostenibilitat
mediambiental.

Agrícola 14%
Educatiu

37%

Sanitari

18%Promoció 
Social

17%
Promoció 
de la Dona

14%

PROJECTES PER SECTORS

AGRÍCOLES

Import: 8.958.163 €
119.172 beneficiaris

84 projectes

EDUCATIUS

Import: 11.679.248 €
111.895 beneficiaris

219 projectes

SANITARIS

Import: 6.254.203 €
1.525.023 beneficiaris

103 projectes

SOCIALS

Import: 6.727.181 €
426.916 beneficiaris

104 projectes

DONA

Import: 5.284.692 €
684.031 beneficiaris

85 projectes



amèrica

Bolívia, 12 projectes 
Brasil, 9 proj.
Colòmbia, 6 proj.
Cuba, 2 proj.
Equador, 2 proj.
El Salvador, 8 proj.
Guatemala, 15 proj.
Haití, 4 proj.
Hondures, 5 proj.
Mèxic, 6 proj.
Nicaragua, 9 proj.
Panamà, 2 proj.
Paraguai, 7 proj.
Perú, 30 proj.
Rep. Dominicana, 3 proj.

Total: 120 projectes.
11.555.348 euros.

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

L’any 2015, han estat un total de 938 projectes.

Mans Unides ha aprovat el 2015 
un total de 595 projectes, en 58 països, 
per un valor de 38.903.487 euros.

Projectes de Mans Unides
al món el 2015

Bolívia

Perú

Colòmbia

Guatemala
El Salvador

Hondures

Nicaragua

Costa Rica

Rep. DominicanaHaití

Cuba

Equador

Mèxic

12

am
èr
ic
a

àf
ri
ca

às
ia

Mans Unides/Laura Gutiérrez

Mans Unides/Javier Mármol

Victordass
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AMÈRICA
120 projectes

ÀFRICA
269 projectes

ÀSIA
206 projectes

PROJECTES PER CONTINENTS

Bolívia, 12 projectes 
Brasil, 9 proj.
Colòmbia, 6 proj.
Cuba, 2 proj.
Equador, 2 proj.
El Salvador, 8 proj.
Guatemala, 15 proj.
Haití, 4 proj.
Hondures, 5 proj.
Mèxic, 6 proj.
Nicaragua, 9 proj.
Panamà, 2 proj.
Paraguai, 7 proj.
Perú, 30 proj.
Rep. Dominicana, 3 proj.

Total: 120 projectes.
11.555.348 euros.

àfrica

Angola, 7 projectes 
Benín, 15 proj.
Burkina Faso, 14 proj.
Burundi, 2 proj.
Camerun, 13 proj.
Txad, 1 proj.
Costa d’Ivori, 1 proj.
Egipte, 5 proj.
El Marroc, 11 proj.
Eritrea, 2 proj.
Etiòpia, 18 proj.
Ghana, 10 proj.
Kenya, 11 proj.
Leshoto, 1 proj.
Madagascar, 18 proj.
Malawi, 9 proj.

Mali, 6 proj.
Mauritània, 8 proj.
Moçambic, 17 proj.
Rep. Dem. Congo, 24 proj.
Rwanda, 8 proj.
Senegal, 11 proj.
Sierra Leone, 10 proj.
Somàlia, 3 proj.
Sudan, 1 proj. 
Sudan del Sud, 3 proj. 
Tanzània, 13 proj.
Togo, 6 proj.
Uganda, 5 proj.
Zàmbia, 11 proj.
Zimbabwe, 5 proj.

àsia

Bangla Desh, 3 projectes
Cambotja, 3 proj.
Filipines, 2 proj.
Índia, 182 proj.
Iraq, 1 proj.
Jordània, 2 proj.
Líban, 3 proj.
Nepal, 3 proj.
Síria, 1 proj.
Tailàndia, 3 proj.
Timor Oriental. 2 proj.
Vietnam, 1 proj.

Total: 269 projectes.
16.193.660 euros.

Total: 206 projectes.
11.154.479 euros.

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

L’any 2015, han estat un total de 938 projectes.

Mans Unides ha aprovat el 2015 
un total de 595 projectes, en 58 països, 
per un valor de 38.903.487 euros.

Projectes de Mans Unides
al món el 2015 20%

35% 45%
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És un continent de contrastos enormes. Amb un creixement

demogràfic superior al d’altres continents, el 70% de la po-

blació és menor de 20 anys i la mitjana d’esperança de vida

se situa en 55 anys. La meitat de la població africana viu amb

menys d’1 dòlar al dia i 50 milions de nens no tenen accés a

l’educació. Continua persistint una manca generalitzada

d’infraestructures bàsiques i la falta d’aigua potable és la

causa d’innumerables malalties, la qual cosa fa del continent

una presa fàcil per a la propagació d’epidèmies com recent-

ment hem pogut constatar amb l’Ebola.

La malària continua afectant enormement la població afri-

cana i la sida, tot i que ha disminuït, continua tenint una gran

incidència en l’Àfrica Subsahariana, on es concentra el més

alt percentatge de noves infeccions per VIH. La dona, el gran

motor d’Àfrica, continua patint discriminació laboral, educa-

tiva i econòmica a més d’estar sotmesa a violència de gènere.

L’assistència sanitària deficient continua sent una realitat al

continent fonamentalment per la falta de pressupost dels

governs, la manca de medicaments o l’existència de medi-

caments falsos o en mal estat, i un personal sanitari defi-

cient. En l’àmbit educatiu es continuen enfrontant a una

gran sèrie de problemes per falta d’infraestructures i de pro-

fessors qualificats. 

Finalment, els conflictes armats i les catàstrofes naturals

han arruïnat infraestructures escolars i provocat desplaça-

ments massius de la població. Àfrica Occidental s’ha conver-

tit en l’epicentre del tràfic de drogues i del crim i la corrupció

que hi estan associats. Les guerres i els conflictes afavorei-

xen el tràfic de nens esclaus reclutats i entrenats per com-

batre en els punts calents del continent o explotats en plan-

tacions agràries i a les mines artesanals. La corrupció impe-

rant, a més, fa que el creixement econòmic no es tradueixi

en la millora de les condicions de vida de la població. I, mal-

grat els avenços en alguns camps, el creixement del conti-

nent africà no ha permès arribar als objectius del mil·lenni

per al 2015.

àfrica

El projecte es troba localitzat a la zona de Bitanda (República

Democràtica del Congo) on el 70% és població rural. Des del

2007, la zona de la capital de la província, Kananga, pateix les

conseqüències de la crisi alimentària amb una taxa de pobresa

en el medi rural del 75,72%. Des de l’Institut Africain pour le

Développement Economique et Social (INADES) Formation

Congo, la nostra contrapart, van sol·licitar el nostre suport.

Mans Unides ha ajudat a millorar la capacitació dels pagesos i

la promoció del treball comunitari, que es concreta en formació

i en equipament tècnic. Així mateix, s’ha donat resposta a un

altre dels grans problemes que se’ls planteja: la comercialit-

zació dels productes, la producció dels quals és abundant però,

a conseqüència de la falta de transport i d’una conservació

adequada, no arriben al mercat en bones condicions. El pro-

jecte té 2.686 beneficiaris directes, dels quals un 30% són

dones pageses.

La tasca que desenvolupa Mans Unides té en compte totes aquestes
circumstàncies i les seves conseqüències sobre la població i, com
una de les mesures per lluitar contra la pobresa i la desigualtat i fa-
cilitar l’accés a una vida més digna, donem suport a projectes agrí-
coles de petits agricultors per reforçar la seguretat alimentària, aug-
mentar les seves capacitats i la formació dels pagesos en tècniques
adequades de conreu respectuoses amb el medi ambient.
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amèrica

Al llarg de 2015 a Amèrica Llatina i el Carib s’ha produït un

lent deteriorament de la situació econòmica (el PIB es va

contreure el 0,4%), que sembla que tocarà el fons al llarg de

l’any 2016. Aquest deteriorament incideix amb més cruesa

a les classes treballadores i es tradueix en un increment de

la desigualtat, ja de per si enorme en les societats d’aquests

països. La realitat social no és gaire millor: en alguns països

els líders dels moviments socials són perseguits i en alguns

casos assassinats per interessos econòmics. Sorgeixen

noves xarxes i moviments socials adaptats a la realitat ac-

tual, com la REPAM –Xarxa Eclesial Pan Amazònica–, nas-

cuda en l’entorn de l’Església catòlica, amb vocació de suport

als drets dels pobles indígenes i per fer front als desafia-

ments que, de manera continuada, pateix la conca del riu

Amazones, la reserva biològica més gran de la naturalesa.

Aquest any ha estat molt important per a les Converses de

Pau que tenen lloc entre el Govern de Colòmbia i diferents

guerrilles que, durant molts anys, han sembrat el pànic entre

la població colombiana. Esperem que 2016 vegi el final d’a-

questes converses i que les guerrilles deposin definitiva-

ment les armes. També aquest any s’ha trencat l’aïllament

de Cuba amb la desaparició del bloqueig nord-americà. Con-

fiem que això ajudi al començament de canvis socials a Cuba

que facilitin el treball de Mans Unides.

A la microconca Pillao Matao al Perú, les comunitats pageses es dediquen essencialment a les activitats agropecuàries, d’on

obtenen els seus principals ingressos econòmics amb la venda de les collites que obtenen cada any. En aquesta àrea, hem

intentat millorar els recursos d’aigua i sòl i incrementar la captació d’aigua de qualitat per al reg. El mètode ha consistit en

l’aprofitament de l’aigua de pluja, filtrant-la al terreny mitjançant l’execució de rases de vessament al vessant de la muntanya.

Aquestes rases recullen l’aigua de pluja i la filtren al terreny. A la base del vessant s’ha perforat una galeria filtrant, excavant

un túnel al llarg de més de 55 metres, continuant l’excavació en una segona fase amb un ramal d’uns altres 28 metres. El

cabal d’aigua és recollit i canalitzat a la galeria per utilitzar-lo per a reg. Aquesta obra d’enginyeria permetrà l’assegurament

de l’aigua de reg a les comunitats de Pillao Matao. El projecte beneficia set comunitats indígenes que en conjunt alberguen

un total de 2.500 persones. Són famílies desfavorides que es troben assentades a la subconca Huatanay, l’activitat principal

de les quals és la producció agrícola i pecuària. Cal destacar la preparació tècnica del nostre soci Guaman Poma en aquest

projecte, que ha exigit l’ús continuat d’explosius per a la perforació en roca. La mà d’obra l’han proporcionat els beneficiaris

en torns de treball al llarg de diversos mesos.

El 2015 hem donat suport a 120 nous projectes a Amèrica, per valor de més d’11 milions d’euros. Destaquen

entre aquests els agropecuaris, amb més del 57% del pressupost, seguits dels projectes del sector social.

Entre ambdós sumen més del 80% del pressupost total. Els projectes agropecuaris persegueixen la sobi-

rania alimentària i la sostenibilitat en el temps. Els projectes socials donen suport a iniciatives d’empre-

nedories que donen aliment a la unitat familiar. Destaquem en els nostres projectes el paper de la dona

com a protagonista de gran part de les unitats familiars.
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A l’Índia, més de 600 milions de persones viuen sota el

llindar de la pobresa i amb un sistema de castes que en-

cara continua vigent malgrat estar abolit per la Constitució

de 1950. La situació s’agreuja a les zones rurals amb un

sector primari molt subdesenvolupat que ocupa el 60% de

la població i amb forts moviments migratoris cap a les

grans ciutats on la població s’amuntega en barris perifèrics

en condicions infrahumanes i amb grans nivells de violèn-

cia, especialment contra la dona. Els catòlics a l’Índia pa-

teixen una persecució que va en augment en un país cada

cop més extremista, encoratjat pel Govern indi mateix i

per grups extremistes hindús.

El Nepal va patir a l’abril de 2015 un dels terratrèmols més

devastadors coneguts. El tremolor va provocar més de

9.000 morts, 25.000 ferits i prop de 5 milions de persones

afectades. Encara que Mans Unides no treballava en

aquest país, va ser una de les primeres ONG a prestar-hi

la seva ajuda en diversos projectes d’emergència.

Les Filipines encara pateix les seqüeles del tifó Hayan

ocorregut el 2013. El desafiament no consisteix només a

reconstruir sinó que, simultàniament, cal invertir en la re-

ducció de l’impacte dels desastres naturals, en un país que

compta amb més de 7.000 illes i on els efectes del canvi

climàtic són cada cop més evidents.

A Cambotja i Vietnam, el ràpid creixement econòmic acon-

seguit durant els últims anys no es correspon amb millores

socials. Els nens continuen sent els més vulnerables i s’en-

fronten a problemes com la desnutrició, l’explotació i la

falta d’educació; en especial a les zones rurals on la situa-

ció és encara més greu.

A Tailàndia, els refugiats dels països veïns constitueixen

un dels grans desafiaments: hi accedeixen de manera

il·legal i es concentren a la frontera en condicions misera-

bles sent una població totalment vulnerable i en la qual

prolifera el tràfic de persones i l’explotació sexual de dones.

Orient Mitjà. Aquesta zona del món es troba en la seva

fase més convulsa des de la Segona Guerra Mundial. Síria

és un país totalment destrossat per una guerra civil a tres

fronts que ha entrat en el cinquè any. Iraq està patint la

pitjor etapa de violència dels últims anys. La crisi huma-

nitària generada és una de les més greus que es coneix.

Des del mes de juliol de 2015 s’ha produït una fugida ma-

ssiva de refugiats cap a Turquia, Jordània i Líban i cap a les

costes de Grècia i Turquia amb l’objectiu d’arribar a Europa,

fet que ha provocat una crisi internacional amb ben difícils

vies de solució. Els camps de refugiats estan totalment

col·lapsats, les famílies s’amunteguen en tendes de cam-

panya mancades dels productes més bàsics i pendents

d’una ajuda internacional que no arriba.

A tot això cal unir l’enfrontament continu entre jueus i pa-

lestins que implica una situació de violència i enfronta-

ment constants a Palestina.

àsia

Mans Unides està col·laborant amb aquests països mitjançant l’aprovació de diversos projectes

d’emergència destinats a pal·liar les greus carències existents als camps de refugiats de Jordània i

Líban principalment. A Zarqa i Karak (Jordània) Mans Unides ha donat suport a dos projectes que

proporcionaran ajuda durant 8 mesos en forma d’aliments bàsics, productes sanitaris i d’higiene

familiar així com suport psicològic a 4.000 d’aquests refugiats. 
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“Quin compromís, dinamisme i 
generositat que hi ha a Mans Unides”

Mans Unides/Mª Eugenia Díaz

17

per què ho fem?

En els mesos que porto acompanyant com a consiliari nacional,

molta gent m’ha repetit aquesta frase o d’altres de semblants en

molts llocs d’Espanya. És veritat que les diòcesis dins el nostre te-

rritori nacional són molt heterogènies. N’hi ha de grans, de mit-

janes, de petites. Amb moments pastorals diferents i en situacions

socials divergents. I el mateix ocorre amb les nostres delegacions:

algunes són petites (això no vol dir que no siguin audaces i creati-

ves), d’altres, grans (fins al punt que cal establir-n’hi de comarcals).

Algunes, envellides, d’altres, renovades. Algunes, amb pocs col·la-

boradors i d’altres, amb molts voluntaris de diverses edats. Però

totes tenen alguna cosa en comú: l’entusiasme de qui descobreix

la importància que té servir a qui més ho necessita. Quin bé que fa

Mans Unides a la societat!

La memòria que es publica cada any recull les moltíssimes accions

empreses en la nostra organització a favor dels més necessitats.

Accions d’ajuda a través dels projectes que es financen als països

del Sud i de conscienciació i sensibilització aquí entre la nostra gent

sense importar-nos l’edat, perquè a tots ens incumbeix aquesta

tasca. Tantes iniciatives i esforços ens ajuden a agrair el gran esforç

que tants fan per lluitar contra la pobresa. Es constata que s’ha fet

realitat el que suggeria el lema d’aquesta 56a Campanya: “Lluitem

contra la pobresa, t’hi apuntes?”. I sembla que molta gent, pel vo-

lum de treball desenvolupat i que es recull en les pàgines d’aquesta

memòria, s’hi ha apuntat.

A aquest compromís de lluitar contra la pobresa i a favor dels

més necessitats ens crida el papa Francesc insistentment, des del

principi del seu pontificat: “Cada cristià i cada comunitat estan cri-

dats a ser instruments de Déu per a l’alliberament i la promoció

dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament en la so-

cietat; això implica que siguem dòcils i atents per escoltar el clamor

del pobre i socórrer-lo” (Evangelii Gaudium 187). Sí, hem de sortir a

la trobada dels nostres germans que pateixen; cal prendre’s serio-

sament el tema de la pobresa al món i fer un pas al front per com-

batre-la, per això agraïm que tants hagin decidit apuntar-se a

aquesta tasca. Els pobres són de carn i os, pròxims i ferits. No és

una proposta de saló, sinó sagnant i interpel·ladora i hem d’ajudar

la nostra societat a adonar-se’n: “No pot ser que no sigui notícia

que mor de fred un avi en situació de carrer i que sí que ho sigui una

caiguda de dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar

més que es llenci menjar quan hi ha gent que passa fam. Això és

inequitat. (…) Com a conseqüència d’aquesta situació, grans mas-

ses de la població es veuen excloses i marginades: sense feina,

sense horitzons, sense sortida” (Evangelii Gaudium 53).

Els pobres han d’ocupar un lloc prioritari en el cor i en la missió

de Mans Unides. Per això, en totes les accions que programa Mans

Unides, ells “han de ser, no sols destinataris del nostre servei, sinó

motiu del nostre compromís, configuradors del nostre ésser i el

nostre fer” (Església, servidora dels pobres 35). La nostra associació

es caracteritza per un amor especial als pobres; un amor que brolla

des de la fidelitat a Jesucrist, no sols de l’altruisme solidari. Al final,

del que es tracta és de construir una societat “que es preocupi de

totes les persones i que mostri un interès especial pels més febles.

Una societat que s’esforci per acabar amb les pobreses, antigues i

noves” (Església, servidora dels pobres 35).

Mans Unides és una organització que toca terra i que ajuda

moltes persones a fer-ho. A través del compromís dels membres,

voluntaris, treballadors, socis o benefactors són moltes les hores

de feina que es dediquen en benefici dels altres. Gràcies per tanta

dedicació i esforç. Gràcies i molt ànim. Cal continuar lluitant contra

la pobresa i animant molta gent que s’apunti per continuar portant

endavant una tasca tan necessària i àrdua.

+ Carlos Escribano Subías
Bisbe de Terol i Albarrasí

i consiliari de Mans Unides
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els nostres comptes

Mans Unides/Javier Mármol

l La recaptació de Mans Unides l’any 2015 ha estat de 45.359.573 euros.

l El 87,7% dels nostres ingressos de recaptació prové de fonts privades
i el 12,3% del sector públic.

l Del total de les despeses, el 90,6% ha anat destinat als fins de Mans Unides
(el 85,6% a Projectes de desenvolupament i el 5% a Sensibilització).

l Els socis, dels quals procedeix el 40,9% dels ingressos, 
són la base fonamental de Mans Unides. 
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ORIGEN DELS INGRESSOS

l Socis i donants (1)

lParròquies i entitats religioses

l Col·legis

l Emèrgencies

lHerències i llegats

lAltres 

TOTAL SECTOR PRIVAT

lAgència Espanyola de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament (AECID)

lAdministració local i autonòmica

TOTAL SECTOR PÚBLIC

INGRESSOS DE RECAPTACIÓ: 100%

ALTRES INGRESSOS (2)

TOTAL INGRESSOS 2015:

18.177.544.-

10.649.600.-

1.152.842.-

328.080.-

6.144.856.-

2.509.591.-

38.962.513.-

2.393.950.-

3.066.736.-

5.460.686.-

44.423.199.-

936.374.-

45.359.573.-

INGRESSOS PRIVATS: 87,7%

INGRESSOS PÚBLICS: 12,3%

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

l Sensibilització

lProjectes de desenvolupament (3)

lGestió de projectes

TOTAL FINS DE MANS UNIDES

lPromoció i captació de recursos

lAdministració i Estructura

TOTAL DESPESES 2015:

DÈFICIT ANY 2015*

2.367.948.-

38.903.487.-

1.995.698.-

43.267.133.-

1.255.986.-

3.237.976.-

47.761.095.-

-2.401522.-

FINS DE MANS UNIDES: 90,6%

PROMOCIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS: 2,6%

ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA: 6,8%

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

(2) Inclouen resultats extraordinaris, la devolució/cancelació d’ajudes atorgades 

en anys anteriors, diferències de canvi positives i provisions aplicades.

(3) Aquesta xifra correspon als projectes aprovats més les anualitats dels diferents 

convenis amb el suport de l’AECID.

* El dèficit del’any 2015 es compensa amb els superàvits de campanyes anteriors.

Criteris de distribució de les despeses
Les despeses es divideixen entre les destinades al complimient dels fins de Mans Unides i les despeses de funcionament.

l DESPESES DE SENSIBILITZACIó: Inclou les despeses del’Àrea d’Educació per al Desenvolupament, així com les dedicades      

a aquest fi per l’Àrea de Comunicació.

l DESPESES DE PROJECTES: Inclou l’import del total dels projectes aprovats en l’exercici, a més dels despeses 

de gestió, personal, auditories i avaluacions de projectes finançats.

l DESPESES DE FUNCIONAMENT:

w Promoció i captació de recursos. Inclou les despeses de l’Àrea de Comunicació destinades a captar fons i 

a promocionar l’activitat de l’organització. 

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

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

(ingressos de recaptació)

87,7%

90,6%

12,3%

9,4%

Adm. local i 
autonòmica

Socis i 
donants

40,9%
Parròquies i

entitats 
religioses

24%

Herències 
i llegats

13,8%

6,9%

Altres*
8,9%

5,4%
AECIDP
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transparència

Mans Unides compleix 

els principis de transparència 

i bones pràctiques que 

estableix la Fundació Lealtad.

Mans Unides compleix amb 

el compromís de transparència i 

bon govern de la Coordinadora 

d’ONGD d’Espanya.

Mans Unides està qualificada per

optar a finançament per l’ Agència

Espanyola de Cooperació Interna-

cional per al Desenvolupament.

Espaudit Gabinete de Auditoría S.A. 
ha auditat els nostres comptes anuals.

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

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



agraïments  

Empreses
w AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.

w ADVANTIA COMUNICACIóN GRÁFICA, S.A.

w ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.

w ALONSO INCEPTIO S.L.

w ANÁLISIS y MÉTODOS DE DIVERSIFICACIóN, S.L.

w ARAVEN, S.L.

w ASESORAMIENTO MEDICO SIGLO XXI

w AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.

w BANC SABADELL, S.A.

w BANCO SANTANDER, S.A.

w BERGATURI, S.L.

w BOANORTE, S.L.

w BON PREU, S.A.

w BUSINESS MORALES, S.L.

w CAR, S.L

w CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A.

w CHESTE AGRARIA COOPERATIVA 

w CIFRA IMPORT. S.L.

w CLÍNICA DENTAL GARDENT, S.L. (MADRID)

w CLÍNICAS DOCTOR JUAN CABRERA, S.L.

w COMPAS NORTE, S.A.

w COOP. AGROPECUARIA INDUSTRIAL (SEVILLA)

w COVALCO, S.L.

w CRE INGENIEROS, S.L.

w DABA, S.A.

w DERIVADOS DEL COLÁGENO, S.A.

w DESGUACES y GRUAS PARIS, S.L.

w EDIFICIOS AFELSA, S.L.

w EL CORTE INGLÉS, S.A.

w EMPRESA DE TRANSFORMACIóN AGRARIA, S.A

w EMPRESA PLANA 

w FERRERO IBÉRICA, S.A.

w FIDELO VILLARREAL, S.L.

w FOCUS INSIDE, S.L.

w GARLOR SERVICIOS, S.L.

w GESINTOR, S.L.

w GESTINMÉDICA, S.L.

w IBM ESPAñA, S.A. 

w INDUSTRIA DE DISEñO TEXTIL, S.A. (INDITEX)

w INMOBILIARIA BEGASA, S.A.

w INPELSA-INDUSTRIAS PELETERAS, S.A.

w INVERVITAL 2004, S. L.

w KH LLOREDA, S.A.

w LA CERES INDUSTRIAL, S.L.

w LA FÁBRICA DE LA TELE, S.L.

w LIBECROM, S.A.

w LLOVET DE FORTUNy, S.A.

w MANUFACTURAS RUIZ, SA

w MARU FINANCE SICAV, S.A.

w MUNDOMAR CRUCEROS, S.L.

w NETOBRIL, S.A.

w OLSOL, S.L.

w OPTIM, S.A.

w PATRIA HISPANA S.A. 

SEGUROS y REASEGUROS

w PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

w PRO ANDROID, S.L

w PROyECTOS TAJINASTE, S.L.

w RADIO POPULAR, S.A. 

La tasca que duem a  terme en favor dels països més pobres seria impossible sense els amics i col·laboradors de Mans

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

fundacions donen suport a aquesta tasca mitjançant donacions, cofinançant projectes de desenvolupament, patrocinant

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

A tots ells, moltes gràcies.

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

de desenvolupament per figurar en el nostre “Llibre de Projectes”, editat conjuntament amb aquesta Memòria.

s

VULL COL·LABORAR AMB MANS UNIDES

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

Emplenant aquest cupó, trucant gratis al 900 811 888, o a mansunides.org

ENTITATS BANCÀRIES PER A INGRESSOS O TRANSFERÈNCIES

Per a qualsevol consulta pots dirigir·te a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20
o No vull rebre informació de Mans Unides

Els donatius a Mans Unides donen dret a la deducció fiscal corresponent, 

amb els límits legals establerts.

ME2015

Signatura del titular:

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

Data: ........................ de .................................................. de 201.......

Nom NIF

Codi postal

Data naixement

Cognoms

Domicili 

Població

Província

MòbilCorreu electrónic

IMPORT
q 6 €

o 20 €

o ............................. €

PERIODICITAT
o Mensual

o Una sola vegada

o ........................

AUGMENTAR QUOTA
o 5 euros

o 30 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401
Popular:   ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

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

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA

Titular compte

Número de compte IBAN
Mira el teu talonari, llibreta o extracte i emplena’n les dades completament.

TARGETA DE CRÈDIT

Caduca final de:

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

E S



w REITER SySTEMS, S.A.

w SALLEN AVIACIóN, S.A.

w SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. 

w TELEVIDEO NOVELDA, S.A.U. 

w TRANSLATOR LEGAL AND FINANCIAL, S.L. 

w VILAMAT, S.L.

w VODAFONE ESPAñA, S.A.

Associacions i Fundacions
w A.P.A. COLEGIO SAGRADO CORAZóN DE  

JESúS (ZARAGOZA)

w ALTER VIA OVIEDO

w AMAS DE CASA MELGAR

w AMIGOS DE SAN VIATOR 

w ASOCIACIóN CENTRO CULTURA POPULAR 

DE LA MUJER (CóRDOBA)

w ASOCIACIóN CULTURAL DEPORTIVA 

VALPARAÍSO 2 (VALLADOLID)

w ASOCIACIóN CULTURAL GARENOK

w ASOCIACIóN DE LA PRENSA DE MADRID

w ASOCIACIóN INSTITUCIóN DE SAN ANTONIO 

(VILLANUEVA DEL ARISCAL-SEVILLA)

w CARITAS DE NERJA

w CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. DEL PILAR

w FUNDACIóN ABARGUES-BENISSA

w FUNDACIóN ABEL MATUTES

w FUNDACIóN ACS

w FUNDACIóN BARRIE DE LA MAZA

w FUNDACIóN BEISTEGUI HERMANOS

w FUNDACIóN CARMEN GANDARIAS

w FUNDACIóN COPRODELI

w FUNDACIóN ELOSúA ROJO

w FUNDACIóN ENRIQUE ESTEVE BALET

w FUNDACIóN HOSPITAL DE POBRES-REQUENA

w FUNDACIóN ITAKA DE ZARAGOZA

w FUNDACIóN JOSÉ MARÍA IMAZ

w FUNDACIóN LAGUNTZA

w FUNDACIóN MEDINA y CORELLA (CABILDO)

w FUNDACIóN MUTUA MADRILEñA

w FUNDACIóN NARANJO GALVAN

w FUNDACIóN ORDESA

w FUNDACIóN PARA LA PROMOCIóN 

DE ACCIONES SOLIDARIAS

w FUNDACIóN PEDRO NAVALPOTRO

w FUNDACIó PRIVADA GIRBAU 

w FUNDACIó PRIVADA MIARNAU

w FUNDACIóN REAL MADRID

w FUNDACIóN REPSOL 

w FUNDACIóN UNIVERSITARIA S. ANTONIO

w FUNDACIó VIC VEDRUNA 

w FUNDACIóN VIRGEN DE LOS DOLORES

w GRUPO HORIZONTE

w HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD 

(OLIVENZA)

w ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS 

DE VALENCIA

w MUJERES DE PRADEJON

w PROCLADE BÉTICA EN PLASENCIA

Convenis
w ALAMEDA INDUSTRIAL, S.L. 

w AXIS AUTOMATIóN, S.L. 

w BANCAJA

w BANSABADELL VIDA, S.A.

w BOURGEOIS FINCAS, S.L.

w CAIXABANK, S.A.

w CLUB TENNIS BARCINO

w DKV SEGUROS y REASEGUROS, S.A.

w DONATOR WORD, S.L.

w FUNDACIóN CAJA NAVARRA

w FUNDACIóN FUENTES DUTOR

w FUNDACIó JESúS SERRA 

(GRUP CATALANA OCCIDENT)

w GMV EUROLIFT, S.A.

w LAUNIUM CORP, S.L.U.

w QUINN CREATIONS, S.L.

w RADIO POPULAR, S.A.

w REIAL AUTOMOBIL CLUB DE CATALUNyA (RACC)

w SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS y 

TELÉGRAFOS, S.A.

Patrocinis
w BANCO POPULAR (PREMI CARTELLS I 

FULLETS)

w BANCO SANTANDER (PREMI PREMSA)

w LA CAIXA (CONCURS LITERARI I 

PREMI CARTELLS)

w MAPFRE (PREMI ESPECIAL)

s

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.

A tots, moltíssimes gràcies

A
partado n

º: 1.154 F.D
.

28080 M
adrid

Fran
qu

ear
en

 destin
o

R
E

S
P

U
E

S
TA

 CO
M

E
R

CIA
L

A
u

torización
 n

º 12.979
B

.O
.C. N

º15 del 11/0
2/94

Fes-te’n
 soci

Col·labora-h
i



02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izq. Tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. 
Tel. 918 833 544 
03003 ALACANT
Arquitecte Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tel. 965 922 298
04001 ALMERIA
Ricardos, 9-1º izda. Tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (Lleó)
Martínez Salazar, 8-1º. Tel. 987 602 536
05001 ÀVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. 
Tel. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
Tel. 924 248 951 
22300 BARBASTRE (Osca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
Tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1r, 1ª. Tel. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tel. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tel. 947 220 687
10003 CÀCERES
General Ezponda, 14-1º. 
Tel. 927 214 414
11001 CADIS
Hospital de Mujeres, 26. 
Tel. 956 214 972
12001 CASTELLÓ
Sant Lluis, 15 entresòl, 1r A.
Tel. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. 
Tel. 956 513 208
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2ª planta. 
Tel. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. 
Tel. 923 482 035
16002 CONCA
Avda. Rep. Argentina, 27. 
Tel. 969 222 022
14008 CÒRDOVA
Concepción, 4-1º C. 
Tel. 957 479 578
07800 EIVISSA 
Pere Francès, 12-2n. Tel. 971 312 774
15402 EL FERROL (La Corunya)
Magdalena, 153-1º dcha. 
Tel. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tel. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Baptista La Salle, 19-2n, 2a
Tel. 972 200 525

18009 GRANADA
Pza Campillo, 2-5º G y H. 
Tel. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tel. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tel. 958 663 592
21003 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tel. 959 253 388
22700 JACA (Osca)
Seminario, 8-3º. Tel. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dupl. 
Tel. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadis)
Sevilla, 53. Tel. 956 180 156
15001 LA CORUNYA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. 
Tel. 981 205 659
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. 
Tel. 928 371 307
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2n. Tel. 973 269 104
24003 LLEÓ
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tel. 987 248 408
26004 LOGRONYO
Obispo Fidel García, 1. Tel. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tel. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tel. 915 221 783
29015 MÀLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tel. 952 214 447
07701 MAÓ (Menorca)
Carreró des Mirador de ses Monges, 1
Tel. 971 369 936
30001 MÚRCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Ent. izda. 
Tel. 968 214 029
22002 OSCA
Pza. de la Catedral, 3-1º. 
Tel. 974 226 556
32005 OURENSE
Mestre Vide, 2, bajo. Tel. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tel. 985 203 161
34001 PALÈNCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. 
Tel. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA 
Seminari, 4. 
Tel. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. 
Tel. 948 210 318
10600 PLASÈNCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tel. 927 421 707

36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. 
Tel. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº Carmelitas 87-91, 1ºA. Tel. 923 261 547
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT 
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º. 
Tel. 936 327 630 ext. 57
20005 SAN SEBASTIÀ
Loyola, 15-3º izda. Tel. 943 424 510
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. 
Tel. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. 
Tel. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. 
Tel. 981 584 966
50001 SARAGOSSA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. 
Tel. 976 291 879
40001 SEGÒVIA
Seminario, 4 bajo. Tel. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati de Palau, 1-5. Tel. 973 351 266
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. 
Tel. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Av. Preixana, 16. Tel. 973 320 183
42002 SÒRIA
San Juan, 5-1º. Tel. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD 
(Saragossa)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tel. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2n 2a. 
Tel. 977 244 078
44001 TEROL
yagüe de Salas, 18 bajo. Tel. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tel. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 baixos. Tel. 977 511 428
46003 VALÈNCIA
Pza. de la Comunión de S. Esteve, 1 baix 
Tel. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tel. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. 
Tel. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. 
Tel. 986 423 696
01004 VITÒRIA 
Fueros, 6-1º izda. Tel. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tel. 980 532 091

DELEGACIONS DE MANS UNIDES 
(adreces)



Mans Unides
Premi Príncep d’Astúries 

de la Concòrdia 2010

Gràcies a tots els 
que ho han fet possible


