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Mans Unides acaba de presentar la seva Memòria d’Activitats del 2012 en la que, tot i que els
ingressos han caigut un 6,9%, es recull la informació dels 550 projectes aprovats l’any
passat, per un import d’uns 33 milions d’euros i que, units a altres 320 projectes que
continuen en marxa, la ONG està realitzant en 56 països d’Amèrica, Àfrica i Àsia, beneﬁciant
a més de 4 milions de persones.
Ingressos
Els ingressos totals de l’entitat han estat de gairebé 50 milions d’euros, un 6,9% menys que
el 2011. D’aquests, el 85,6% són ingressos privats mentre que tan sols un 14,4% provenen
de l’Administració pública. I és que aquests ingressos públics han patit una retallada del
24,7% respecte l’any anterior. D’on provenen els ingressos privats? Doncs, els socis de Mans
Unides aporten un 35,3% de tots ells i, per tant, són la base fonamental de l’organització.
Projectes ﬁnançats
La ONGD està realitzant projectes en 56 països d’Amèrica, Àfrica i Àsia. El continent africà
s’ha emportat una major part ja que hi ha hagut 241 projectes en 31 països, fet que ha
suposat un import de més de 12,5 milions. En concret, a Amèrica s’han portat a terme 128,
per un import de més d’11 milions d’euros i en un total de 15 països. Pel que fa a Àsia i
Orient Mitjà, s’han fet 181 projectes en 10 països que han suposat més de 9 milions d’euros.
Iniciativa ‘Gràcies a tu’
Aquest any, simultàniament a la presentació de les seves dades econòmiques i d’activitats, a
Mans Unides s’ha llençat la iniciativa ‘Gràcies a tu’. En ella, l’entitat, en nom de tots els seus
beneﬁciaris, dóna les gràcies a totes les persones que conﬁen en ella i recolzen la seva tasca
i que, ﬁns i tot, malgrat la crisi, continuen dedicant els seus recursos econòmics i el seu
temps a Mans Unides.
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