ENS AJUDES A ASSOLIR ELS NOSTRES REPTES?
ARA ET NECESSITEM! Aquesta situació ha suposat un augment exponencial de les desigualtats per a
tots i totes, però sobretot, per aquelles persones que ja vivien en unes condicions precàries. Tot i això,
la situació també ha servit per enfortir els llaços comunitaris i seguir trobant forces per reclamar justícia social.
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Ens ajudes?

NO HEM PARAT NI PARAREM!
Enmig de l'epidèmia de la COVID-19 vaig enviar unes lletres a
l'equip de Mans a les Mans, agraint l'esforç d'acompanyament i

Pots fer la teva aportació a través de:

creativitat amb relació a infants, joves i famílies en la situació de

www.mansalesmans.org

confinament. Però hi vaig afegir uns comentaris per omplir de sentit

“La Caixa”: ES56 2100-0437-47-0200170612
DONATIU

VISITA’NS

aquesta hora que vivim a la Fundació. Per això em vaig ajudar de

DIFON

Fes-te’n soci! Ajuda’ns a tirar endavant els projectes.

Josep Hortet
President de la Fundació

les reflexions de Marina Garcés, professora de filosofia, en el seu
llibre "Nova il·lustració radical".

L’autora es pregunta: què podem fer ara i aquí per afirmar la dignitat i la llibertat? I respon
que, enfront dels sabers establerts i les seves autoritats, no siguem crèduls, hem de confiar
que pensant podem fer-nos millors i que el combat contra la credulitat no és l’atac a qualsevol creença. Les creences són necessàries per a la vida i per al coneixement. I conclou: fem
nostra l’actitud humanista de vinculació amb el fons comú de l’experiència humana: la mort,

C/Foc, 100 (08038 Barcelona)

93 223 79 23

fundacio@mansalesmans.org

www.mansalesmans.org

l’amor, el compromís social, la por, la justícia, la cura mútua.
A l’ideari de Mans a les Mans, amb el títol d’humanisme cristià, tenim escrit: Ens comprome-

tem amb cada persona a la recerca de raons que donin ple sentit a la seva existència i, des

www.facebook.com/mansalesmans

dels valors d’evangeli de Jesús, proposem una visió esperançadora sobre el món, la

Amb el suport de:

natura, l’ésser humà. Cerquem acompanyar les persones des de i per a la seva felicitat. PoAltres entitats col·laboradores:
PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT
PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

Fundació Mans a les mans
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número: 2000
Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número: 001574-000

tenciem l’actitud positiva, el riure, el bon humor, com una forma de transformar-nos i de
transformar allò que ens envolta. Facilitem a qui ho desitgi l’accés a la comunitat cristiana i a
la seva vivència de la fe, com també ajudem al coneixement i valoració de les altres creences
religioses i humanistes.

Continuarem, com diu Marina Garcés: la tasca de teixidores insubmises, incrèdules i
confiades alhora. “No us creiem” som capaces de dir, mentre de molts llocs refem
els fils del temps i del món amb eines afinades i inesgotables.

MANS A LES MANS EN EL
CONTEXT ACTUAL

Desitjos dels
infants i joves
de la fundació:

LA NOSTRA FEINA DURANT
L'ESTAT D'ALARMA
quests darrers mesos hem adaptat la nostra activitat per poder seguir
A
atenent a famílies, infants i joves mantenint les directrius i

LA NOSTRA TRAJECTORIA
TRAJECTÒRIA
"El que més
trobo a faltar
és El Submarí"

La Fundació Mans a les mans té un llarg recorregut que li ha
permès consolidar-se com a entitat de referència al barri. Els
seus valors, inspirats en l’humanisme cristià, ens porten a
buscar donar resposta a les realitats amb què s’ha trobat.
Donar resposta a les diverses necessitats que presenten els
infants, joves i famílies amb qui treballem és sempre
l’objectiu de la Fundació.
Així doncs, la millor manera d’adaptar-se és acollir i abraçar
les diversitats que trobem al nostre barri, sempre donant les
mateixes oportunitats per a tothom. Aquest camí de
creixement, aprenentatge i adaptació ens ha portat on som
ara: una Fundació que segueix treballant amb i per uns
valors on tota persona es pugui sentir còmode i inclosa.

ALT RISC
COORDINACIÓ
AMB SERVEIS
SOCIALS

"Vull jugar
amb les meves
amigues"

ACOMPANYAMENT
TELEFÒNIC

CSMIJ I
PSICÒLOGUES

RISC MIG
CONTACTE
DIRECTE AMB
LES FAMÍLIES

"Quiero estar
por el barrio"

Tot i haver canviat algunes dinàmiques, hem seguit
treballant amb una aposta molt clara: ningú podia quedar
enrere. Això no obstant, la realitat ens ha colpejat un altre
cop demostrant que no totes les vides són al centre de les
decisions polítiques. Tot i que la pandèmia no entén de
classes socials, la gestió d'aquesta sí. Segons dades del
Banc d'Aliments només a la ciutat de Barcelona s'han
arribat a repartir 150 tones diàries. Unes xifres, que se
sumen a la de milers de llocs de treball perduts durant la
pandèmia i deutes acumulats en matèria d'habitatge.

SUPORT A
TRÀMITS
TELEMÀTICS

TARGETES
D'ALIMENTACIÓ
I HIGIENE

COORDINACIÓ
AMB EAIA

LA NOSTRA APOSTA

ORIENTACIÓ I
PAUTES

RECOLLIDA DE
MATERIAL
INFORMÀTI I
LÚDIC

ACOMPANYAMENT
EMOCIONAL

REPARTIMENT
DE MATERIAL
FUNGIBLE I
LÚDIC

COORDINACIÓ
AMB CENTRES
EDUCATIUS

ACTIVITATS
GRUPALS
ONLINE

CONCURS DE
FAMÍLIES
ONLINE

SUPORT A
L'ESTUDI
ONLINE

TREBALL COMUNITARI

Com a entitat, hem seguit intensament la nostra tasca per a
poder cobrir totes les necessitats durant aquestes
setmanes de circumstàncies excepcionals, però també hem
vetllat per tenir cura de tot l’equip i lluitat per poder
mantenir tots els llocs de treball . Ara, tornem a reafirmar
el nostre compromís per afrontar els pròxims mesos.

Podeu recuperar el comunicat de març a:
www.mansalesmans.org/comunicat

recomanacions arran de la COVID-19. Atenint-nos a la situació
d'emergència que hem viscut des del passat mes de març, a Mans a les
mans hem dividit les nostres actuacions en tres blocs en funció de la
urgència: requerida alt risc, risc mig i treball comunitari.

PARTICIPACIÓ
A LES TAULES
DE LA TIAFLM I
EL DISTRICTE

"Tinc moltes
ganes d'anar a
l'Skate Park"

COORDINACIÓ
DEL PROGRAMA

CAIXAPROINFÀNCIA

XARXA DE
SUPORT
VEÏNAL

Podeu trobar l'informe complet a:
www.mansalesmans.org/informedelasituacioactual
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AMB SERVEIS,
PROGRAMES,
ENTITATS

