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Amb el suport de...

Parròquies de la Mare de Déu de Port i Sant Bartomeu

Hem fet projectes amb...

Número d’inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: 2000
Número de Cens d’entitat de Voluntariat: 1574
Número de registre d’entitats Juvenils: 3317

QUI SOM?
MANS A LES MANS som una fundació sense

PROJECTES
EL SUBMARÍ

ànim de lucre nascuda l’any 2004 per obrir

Centre Obert
Suport educatiu per a

oportunitats a infants i joves en situació de vul-

Acompanyament

nerabilitat a través de l’EDUCACIÓ i la FORMA-

l’itinerari escolar.

ció de vulnerabilitat.

CIÓ amb la voluntat d’acompanyar-los i també

25 places.

50 places.

a les seves famílies en aquesta etapa. Ens trobem en els barris de la Marina de Port i Maina
President Josep Hortet

Reforç escolar i
educatiu

Infants

ǀ 6—14 anys

BON PORT

del Prat Vermell (districte Sants-Montjuïc) que
destaquen per un alt nivell d’abandonament
escolar i baix nivell d’estudis respecte la resta
de la ciutat de Barcelona.

a

Vols un cop de
mà?

Pas Endavant

Acompanyament

a

Itinerari formatiu per a

l’itinerari

i

motivar i orientar.

escolar

formatiu.

Equip humà

infants i joves en situa-

40 places.

50 places.

L’equip humà, amb unió i responsabilitat compartida, som motor de co-

Joves

ǀ 14—22 anys
UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)

hesió i de transformació social.

Servei d’atenció a la diversitat del Consorci de
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Barcelona per a l’alumnat d’ESO.
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Som un espai...
AGRADABLE I SEGUR, DE CREIXEMENT I ACOMPANYAMENT,
GENERADOR D’OPORTUNITATS PER L’AVUI I EL DEMÀ

12 places.

MAR OBERT
Suport extern

Suport a persones voluntàries i entitats dedicades
a grups d’infants i joves.

CAIXA PROINFÀNCIA intervenció integral, proporcionant als infants i a
les seves famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure i ajudes per equipament escolar, alimentació i higiene infantil.

Des del 2017 hem obtingut el rol de coordinadores del programa del
territori de Sants Montjuïc.

EN XIFRES

Total DESPESES: 835.590€

QUÈ ENS AGRADARIA FER?
Els nostres REPTES per l’any 2021:

• Aconseguir recursos per poder realitzar totes les obres d’adequació del local necessàries: Adaptació dels sanitaris,
instal·lació d’un ascensor i escales d’emergència, revestiment de la façana...

• Aconseguir fonts de finançament estables que ens permetin poder-nos mantenir de forma sòlida com a entitat.

• Seguir adaptant l’entitat i l’activitat per poder continuar la
nostra acció tot i els reptes que comporta la COVID-19.

• Vetllar perquè la cultura de la cura sigui present de manera

Total INGRESSOS: 858.910€

LA IMPORTÀNCIA DE LA CULTURA DE CURES
La situació que la Covid19 ha escampat entre nosaltres i en la Humanitat sencera ha exigit de sobte en tots els àmbits i també en
l’equip humà de Mans a les mans, als infants i joves que l’habiten i
a les famílies, compartir angoixes i dificultats, afanys i respostes
per a reaccionar. Ha estat un gran xoc que ens ha enfrontat amb
l’evidència de la nostra condició humana tan fràgil, en la vida i en
la mort.
En aquesta situació veiem més clar que és urgent i necessari avançar cap una nova societat en la qual la vulnerabilitat i les cures
siguin pilars fonamentals de la comunitat humana.
Que ens hem de cuidar, que hem de formar una societat
“cuidadora”.
Josep Hortet
Vetllar per la cura i els drets de l'equip és el primer pas del respecte que reivindiquem cap a totes les persones, perquè aquest es
vegi reflectit en els infants i joves amb qui treballem.

#joposolesmans

transversal en tots els àmbits de l’entitat.

• Treballar per tal d’aconseguir arribar a les joves més invisibles per tal que s’incorporin als itineraris formatius del Pas
Endavant.

FES UN DONATIU

VISITA’NS

DIFON

Si vols col·laborar amb nosaltres, trobaràs tota la informació a la

nostra pàgina web: www.mansalesmans-org/col·labora

