ENS AJUDES A ASSOLIR ELS NOSTRES REPTES?
Necessitem cobrir totes les tasques educatives de manera eficient i adequar el local per millorar la qualitat dels serveis que oferim i oferir-ne més.

Ens ajudes?
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#mesmans
Tot celebrant el naixement de Jesús, l’estrella de Nadal ens fa veure que cada

Algunes de les millores que s’han de fer...

infant, cada fill o filla que neix, és un do per a la humanitat, un do que entra en

Instal·lació d’un ascensor

66.000 €

la història i porta joioses novetats al seu entorn. I cada noia i cada noi han de

Escala d’emergència

20.000 €

poder aprendre a meravellar-se del món que li oferim i descobrir el sentit de la

Adequació dels sanitaris de les plantes

67.000€

seva vida i la seva vocació.

Canvi de fusteria de finestres 58.000 €
Revestiment de la façana

Josep Hortet

72.600 €

President de la Fundació

Hi ha moltes coses a fer, qualsevol aportació ens farà créixer!

Mans a les mans

ons Unides sobre els drets de l’infant, que ens va ensenyar a mirar els infants,
no com a persones incapaces per la seva minoria d’edat, sinó a reconèixer les

seves competències en molts aspectes de la vida, com la pròpia interioritat espiritual, la creativitat indivi-

Pots fer la teva aportació a través de:

dual i col·lectiva, la participació i coresponsabilitat familiar i social.

www.mansalesmans.org
“La Caixa”: ES56 2100-0437-47-0200170612

Estem a punt de celebrar l’any 2019 el 30è aniversari de la Convenció de Naci-

DONATIU

VISITA’NS

DIFON

Fes-te’n soci! Ajuda’ns a portar endavant els projectes. Dóna’ns la mà!

Per això no n’hi ha prou en protegir la infància quan se’n vulneren els drets, s’ha de treballar més en la
prevenció que eviti arribar a situacions negatives. La millor prevenció és l’arrelament en un medi familiar
amb un ambient afectiu vàlid. Cal, doncs, donar suport a les famílies esdevingudes fràgils i reforçar la seva
gestió educativa. S’ha de combatre el desarrelament dels nois i noies facilitant la seva inserció en una

C/Foc, 100 (08038 Barcelona)
fundacio@mansalesmans.org

93 223 79 23
www.mansalesmans.org

col·lectivitat humana, amb la seva cultura i la seva història.
Podem dir que “Mans a les
Mans” vol ser un referent

www.facebook.com/mansalesmans

nadalenc per infants, adolescents i joves, perquè trobin

Amb el suport de:

un espai saludable per al seu
Altres entitats col·laboradores:

creixement equilibrat en un

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT

ambient de respecte afectuós

PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

i veritable. Amb joia experimentem com hi ha noies i
nois que amb vitalitat i energia saben resistir, redreçar-se

Fundació Mans a les mans
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número: 2000

i superar els greus reptes que
la vida els imposa.

NADAL: PER VEURE-HI CLAR

1979: ANTECEDENTS
L’Esplai el Submarí neix a la
Parròquia Mare de Déu de Port
per promoure l’educació en valors i potenciar el voluntariat com
a eina de cohesió i d’implicació
social.

2010
Vam poder canviar de local al
C/ Foc 100. Un local més ampli
que va permetre duplicar el
nombre d’infants atesos.

L’any 1997 passa a ser un reforç

2012

escolar i educatiu a la Plaça

S’inicia la línia d’inserció per

Mediterrània.

a joves, per a promoure la seva
motivació i orientació en el
món laboral.

2004
La Fundació Mans a les
Mans neix el 2004 fruit del compromís social que la Parròquia
Mare de Déu de Port ha tingut i
té amb el barri de la Marina. La
seva seu continua sent a la Plaça
Mediterrània.

2014
Gràcies a diverses ajudes aconseguim rehabilitar la planta

baixa fent-ne un espai més
acollidor i de qualitat. Això ens
permet legalitzar el Centre
Obert.

2006
2015

Es posa en marxa el projecte

“Vols un cop de mà”, convençuts que l’acompanyament
educatiu a joves i adolescents és l’eina bàsica pel
desenvolupament personal i
social.

Es posa en marxa la UEC Bon

Port. La Unitat d’Escolarització
Compartida és un servei d’atenció a la diversitat del Consorci de
Barcelona per a l’alumnat de
Secundària.

2008
Neix l’esplai Spai-T

2018

promogut

per un grup de joves de la JOC per
a educar a persones amb valors
crítics, cooperants i de compromís. La seva seu és en els locals de
Sant Bartomeu. Des de Mans a
les mans els hi donem suport.

Assumim la coordinació del

Servei de Dinamització
d’infants i adolescents
Imagina’t a la Marina del
Prat Vermell.

passar gana, a no patir malnutrició, a ser protegits de les malalties, a l’accés d’aigua potable de qualitat i tractada en condicions

sanitàries correctes, a tenir nom i cognom, nacionalitat i a saber qui és els seu pare i la seva mare, a ser lliure d’expressar-se, a tenir opinions, a accedir a la informació, a participar en les

decisions que els afecten, a la llibertat de religió i a viure en un context segur i protegit que preservi el seu benestar.

Aprenem a mirar els infants com a persones que són i amb drets... Tot infant té dret a viure, a rebre una educació, a gaudir d’una vida social, a construir el seu propi futur, a menjar, a no

