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NOTÍCIES

President de la
Fundació
Mans a les Mans

Les activitats de la
Fundació Mans a les
mans i de “El Submarí” necessiten uns
espais prou amplis, uns espais senzills,
però dignes.
Estem molt contents dels locals, dels
quals ja ara podem gaudir, gràcies al
compromís social amb el barri de les
parròquies de Mare de Déu de Port i de
Sant Bartomeu. Però hem de vetllar
per a la seva conservació i manteniment.
A més, ara en el nostre procés de desplegament i creixement dels projectes,
hem d’emprendre unes obres de restauració i de reforma en els baixos de
l’antiga escola de Mare de Déu de Port
al número 100 del C. del Foc.
La Fundació “Amics de Pere Tarrés”
ens ajuda a fer una campanya per trobar ajuda econòmica per portar endavant aquestes obres. Demanem aportacions petites i grans: entre tots ho
farem tot.
És una obra necessària i potenciadora
de l’acció a favor d’infants i adolescents. Una vegada més en acabar el
curs experimentem amb goig com és
de profitosa i constructiva per als infants i adolescents la tasca i la vida comunitària de Mans a les Mans i El Submarí.
Doncs, au, posem tot seguit les mans a
les mans, que sols ajuntant-les podem
construir... Ajudem-nos a trobar més
col·laboracions!

REFORÇ ESCOLAR I EDUCATIU

Josep Hortet

MANS A LES MANS I SUBMARÍ

EDITORIAL

Foc 100:
benvinguda la
reforma d’un
espai!

Núm.10

Des de la Fundació Mans a les mans i El Submarí,
hem iniciat el projecte FOC 100, un projecte que
lluita per la rehabilitació de la planta baixa del local del carrer Foc amb la idea de poder-la acondicionar a les necessitats dels diferents projectes que
portem a terme amb els infants, adolescents i joves.
El nostre projecte sortirà a la campanya que
CATALUNYA CAIXA ha fet de targetes de crèdit i/o dèbit solidàries.
Si ets client de Catalunya Caixa estigues molt
atent i vota pel nostre projecte: FOC 100
Gràcies per fer-ho
possible!

Una voluntària del Submarí, la Begoña
Bastard, i un membre de l’ONG Red
Logística Humanitària (Ramon Ferran)
el dia de Sant Jordi van organitzar
amb els treballadors/es de la empresa on treballen (Boehringer), una recollida i venda de llibres de segona
mà, amb la idea de poder reposar algun del material que
havia estat substret al Submarí durant els robatoris que
vam patir al desembre. Amb aquesta foto del Projector
que hem pogut adquirir volem donar les gràcies a la Bego,
al Ramon i a tots els treballadors/es de Boehringer.

Aquest mes de juny s’ha ofert un voluntari (antic monitor de l’Esplai El Submarí) per a fer classes de guitarra.
S’ha obert a totes les persones (infants i monitors/es)
que participen dels projectes de Mans a les mans.
Aprofitem per fer crida de
guitarres: si teniu alguna que ja
no feu servir, ens la podeu fer arribar.
MOLTES GRÀCIES!

El submarí
REFORÇ ESCOLAR i EDUCATIU . ENTREVISTA A UNA VOLUNTÀRIA.
Sonia Baltasar. Veïna dels barris de La Marina, antiga alumna de l’escola del Port (a on ara hi
ha el Reforç Educatiu El Submarí) i voluntària en el reforç des de fa 3 cursos.

QUINA MIRADA FEM DELS INFANTS?
Cuando miro a un adolescente de El Submarí a veces veo a una persona que ha recibido
menos atención y amor de los que debiera, a veces rabia y poca felicidad. Sin embargo
cuando llega ese día especial que consigues abrir un camino entre él y tu, ves todas las
posibilidades y caminos que tienen por delante. Porque descubres que son generosos, que pueden dar
muchísimo amor, que son importantes, en definitiva QUE PUEDEN!.
Cuando hablo de ell@s pienso que la sociedad, el mundo, la justicia, los derechos.....debieran pero, no
son iguales para tod@s y que no les ha tocado de principio un juego bueno, pero ante todo que eso se
puede cambiar. Porque ellos cambian, cada trimestre, cada año... evolucionan.
QUINS DOS MOTIUS TINC PER VENIR A EL SUBMARÍ?
Motivos, todos los del mundo!. Primero porque sí! Pienso que en este mundo individualista se ha de fomentar el trabajo en equipo, la amistad, el hacer las cosas porque sí, sin esperar recibir nada a cambio,
con un objetivo constructivo, con un acompañamiento coherente.
Aunque claro.....recibir (ahora seré egoísta) recibo un montón: me dan energía, alegría, amor, me hacen
estar al 100% con ellos, sin tonterías, dejando cualquier otra preocupación a un lado.
Por otro lado, mis experiencias personales de vida me hacen pensar a menudo en la suerte que yo tuve
teniendo ciertas personas, ciertos colectivos cerca de mi en mi niñez y adolescencia. Pienso que quizás
mi vida hubiera sido diferente sin esos referentes externos a mi entorno familiar, y lo importantes que han
sido y son para mí y lo que me han ayudado a crecer como persona y a ser quien soy hoy. Creo que la
labor del proyecto El Submarí es vital con esos niñ@s/adolescentes y que les puede cambiar la vida porque es un lugar donde se fomentan valores de vida que probablemente no vean en su entorno familiar.

VOLS UN COP DE MÀ?
mans a les mans

“ABANS DE DECIDIR HAS DE PROVAR” (TASTET D’OFCICIS)

A l’octubre del 2012, gràcies a l’ajut de l’Obra Social la Caixa , vam poder posar en marxa, de forma experimental, el programa “Abans de decidir has de provar”. Projecte per la motivació i l'orientació vers la formació
laboral de joves en risc d'exclusió social”.
Al programa han participat un total de 18 nois/es d’entre 15 i 16 anys. Cal dir que vam iniciar el programa amb 6
joves però que de mica en mica es van anar incorporant diferents nois/es i van finalitzar al mes de maig un total de 13 participants estables (5 nois van abandonar el programa, però els 6 que el van iniciar el van finalitzar).
Els nois/es van poder realitzar una formació inicial en 5 oficis diferents: reciclatge de mobles, lampisteria, comerç, fusteria i jardineria. En tots els oficis van poder adquirir nocions
bàsiques, però considerem més important la curiositat que es va despertar
en ells per alguns temes, i les ganes de poder continuar formant-se: 10
nois/es han demanat plaça a diferents programes formatius externs a l’entitat.
Volem remarcar que aquest projecte ens ha apropat a un nou col·lectiu de
nois i noies, ens ha fet veure els seus potencials, ens ha ajudat a compartir
els seus anhels... també hem sentit la seva proximitat, l’afecte i l’agraïment
que ens han demostrat. De cara al nou curs ens agradaria poder continuar
aquest programa, però la manca de recursos econòmics fa que, a la data en
que es publica aquest butlletí, pensem que si no aconseguim els diners, no el
Taller de reparació de mobles
podrem portar a terme.

voluntariat
GRUPS D’ADOLESCENTS-JOVES
Aquest curs 2012-2013 hi ha hagut un total de 35 nois /noies entre 10 y 17 anys amb un equip de tres monitores i un monitor, dividits en cinc grups.

XERRADA PER LA PREVENCIÓ DE LES ADDICCIONS
A finals del curs passat els nois i noies dels grups més grans ens van demanar per aquest nou curs
valoréssim fer una xerrada sobre la drogodependència.
Ens vam posar a treballar en l’idea i vam contactar amb l'ONG “Projecte Home” dedicada al tractament
i prevenció de les drogodependències i altres conductes additives.
El dia 9 de maig, la Ruth, tècnica del Projecte Home, va fer dues xerrades, diferenciant els nois/es més
joves (11-13 anys) i els més grans (14/17 anys).
D'una manera àgil i dinàmica els va anar desgranant algunes de les addiccions més freqüents en les
que poden caure: drogues, alcohol, jocs, xarxes socials.....
Tant el grup més petit com els més grans, van estar molt
atents, col·laborant en les dinàmiques que Ruth els anava
proposant i fent diGrup de joves
verses preguntes.
Valorarem molt positivament aquesta trobada i no descartem
pel pròxim curs seguir
oferint aquestes xerrades, buscant semGrup d’adolescents
pre el que sigui més
enriquidor pels grups.

Esplai Spai-t
El passat 1 de juny vam celebrar el final de
curs però, aquesta vegada va ser un final de
curs especial ja que també celebràvem els 5
anys de l’Esplai Spai-T!!! 5 anys plens de història, d’infants que han rigut, s’ho han passat bé i han crescut
amb nosaltres; de famílies que han col·laborat i s’han implicat;
de espais de jocs, sortides, cançons, tallers...; de monitors/es
que han donat el seu temps i les seves ganes... La tarda nit de
la festa va estar organitzada pels monitors/es i per una comissió de famílies: hi havia gimcana, xocolatada, música, un
sopar de luxe amb botifarres a la brasa i gelat d’aniversari!!
També ens van acompanyar altres entitats i grups amb els que
caminem de la mà: la parròquia de la Mare de Déu de Port, l’ACO, al JOC i El Submarí. MOLTES GRÀCIES

Trobada amb les antigues
mestres de l’Escola del Port

CRIDES...
com

sempre

necessitarem

VOLUNTARIS/ES que ens vulguin
donar un cop de mà, ja sigui en fer
reforç escolar, en preparar berenars,
en tasques administratives, en manteniment, en jardineria... T’ESPEREM!!!

AGENDA
SPAI-T SUBMARÍ

El passat 7 de març vam venir a visitar-nos al Reforç Escolar
algunes de les antigues mestres de l’Escola del Port. Va ser
una trobada molt maca amb la Roser, la Lourdes, la Marisa i la
Mercè, recordant les experiències viscudes en aquest local. S’
encordaven perfectament dels noms dels infants, de les famílies, de les activitats que feien... Van estar molt contentes de
veure que l’escola continuava tenint vida i que es feia un treball educatiu amb els infants i joves. Alguns dels treballadors/
es , voluntaris/es i alguna família de El Submarí havíem sigut
alumnes de l’escola i el Ramon (president de El Submarí) també havia sigut mestre. MOLTES GRÀCIES PER LA FEINA I
EL COMPROMÍS AMB ELS INFANTS DEL BARRI!!! Ara
tenim el repte de continuar-lo.

Comencem a preparar el nou curs i

Casal d’ Estiu:
Del 1 al 12 de juliol.
Colònies: del 15 al 21 de juliol.
Lloc: a Pontons a la Casa de Penyafort (Alt Penedès).

Campaments : del 29 al 31 de juny
Lloc: Masia de Can Font, Brunyola
(La Selva)

On localitzar-nos:

Carrer de La Mare de Déu de Port 350 08038 Barcelona Telf. 93-331-59-41
Correu electrònic: fundaciomansalesmans@gmail.com

Com col·laborar:


Fes-te’n voluntari i participa en algun projecte amb infants i/o adolescents.
 Aportació econòmica a “La Caixa”. 2100-0437-47-0200170612

Amb el suport de:

Altres entitats col.laboradores:
ACO - AMICS DE PERE TARRÉS J&M ABOGADOS Y ECONOMISTAS PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT PARRÒQUIA SANT BARTOMEU
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