
2. MANS UNIDES ANDORRA

Mans Unides treballa des d’Andorra 
en col·laboració amb ONG locals a 
països en vies de desenvolupament 
des de fa 40 anys.

Els projectes que finança Mans 
Unides es basen en 4 àrees: 
projectes educatius, sanitaris, 
agrícoles i promoció de la dona.



2. MANS UNIDES ANDORRA

Aquest 2022, estan 
cofinançant un projecte a 
Usme, localitat al sud de 
Bogotà (Colòmbia) amb 
l’objectiu de crear una 
cooperativa de construcció i 
jardineria per a persones en 
recuperació d’addiccions.

Més informació



Annex 2. MANS UNIDES ANDORRA

Des del 2017, l’ONG local La Casa de la Misericordia treballa a Usme per:
• Crear un espai de suport socioeducatiu per a la promoció d’hàbits 

saludables en infants i adolescents d’entorns amb alts nivells d'addiccions 
i violència 

• Acompanyar a persones i famílies amb consums problemàtics o altres 
situacions de vulnerabilitat, amb especial atenció a la dignitat de la 
persona.

• Oferir capacitació laboral i promoure el desenvolupament 
d’emprenedories productives que permetin el desenvolupament personal i 
comunitari amb l’objectiu de la inserció laboral i social, especialment de la 
població en situació de vulnerabilitat o en recuperació d’addiccions. 

• Atendre necessitats bàsiques de la població que viu al carrer i de migrants
en situació de risc o vulnerabilitat. 



2. MANS UNIDES ANDORRA

El 2021, els 30 
beneficiaris del projecte 
juntament amb els 
voluntaris que els 
acompanyen i en fan el 
seguiment, van restaurar 
aquesta petita capella 
com a prova pilot per 
començar aquest 2022 
els tràmits per establir 
una cooperativa per fer 
petites reformes i treballs 
de jardineria. 



3. MANS UNIDES ANDORRA

Aquest són els propers passos previstos i el 
pressupost demanat és d’un total de 5.874 € 
que inclou la compra de:

• Equips necessaris per a la prestació de 
serveis de construcció, electricitat bàsica i 
jardineria (soldadora, polidora, carretes, 
compressor,…)

• Eines per a dur a terme els treballs (escales, 
arnesos, màscares per soldar, pales,…)

• Dotacions per a las persones que participen 
en l’emprenedoria laboral (botes, guants, 
monos de treball,…)
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