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Veiem infants i adolescents
com un Jesús “multiplicat”,
movent-se pels espais vitals
de Mans a les mans i El Submarí, com una atmosfera propícia on hi troben un acolliment respectuós i un estímul

de creixement.
Veiem persones capaces, amigues i responsables, com Maria i Josep, com els pastors i
reis d’Orient, que fan companyia a la il·lusió
de dignitat i promoció que bull en el cor dels
infants i adolescents. La dedicació de les persones remunerades i de les persones voluntàries és l’essencial, el més important que podem oferir.
Així Nadal es fa ben viu i present en el dia a
dia de les activitats i convivència que es va
teixint en la nostra organització i en els nostres espais.
L’estrella de Nadal ens guia a cooperar amb
les famílies i a cercar entitats i persones que
afavoreixin la dignitat dels més petits i especialment dels més necessitats per les situacions de vida precària que fan obstacle al seu
desenvolupament integral, corporal i de salut,
psicològic i cultural, social i espiritual. Tots
plegats formem una xarxa al servei del present i el futur d’aquesta infància.
Uns resultats ens refermen en el nostre camí,
perquè, entremig de grans i petits èxits i alguns fracassos, rebem la resposta de les
transformacions positives d’infants i adolescents i de nosaltres mateixos.
En aquest Nadal, immersos, doncs,
en
l’experiència de comunitat a través de l’esforç
i la tenacitat, la creativitat i la tendresa, ens
embolcalla una
gran
joia
i
l’empenta per
seguir
endavant.
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INFORMACIÓ I
PETICIÓ MOLT
IMPORTANTS
Des de fa 9 anys que vam iniciar Mans a les mans constatem
que la nostra tasca ha resultat ben útil al servei dels infants i
adolescents dels barris de la Marina (també coneguts com la
Zona Franca o Can Tunis) en el districte de Sants-Montjuïc i
treballant conjuntament amb El Submarí hem esdevingut un
bon referent en el barri al servei de les necessitats d’infants i
adolescents, especialment del sector amb més risc d’exclusió
social.
Gràcies a la parròquia de Mare de Déu de Port des de fa tres
anys hem pogut ampliar l’espai de les nostres activitats amb la
cessió de les instal·lacions de l’antic col·legi de Mare de Déu
de Port al c. Del Foc 100.
Per poder aprofitar millor la planta baixa i adequar el recinte
a la normativa actual dels centres d’infància vam veure que era
del tot necessari emprendre com més aviat possible, algunes
obres importants de rehabilitació i reforma.
Amb aquest objectiu fa temps que estem fent gestions i preparatius amb l’assessorament de la Fundació Pere Tarrés i al
dia d’avui tenim a punt els plànols de reforma preparats per un
equip d’arquitectes i els permisos d’obres corresponents. I el
que és definitiu per poder començar les obres, l’obtenció d’una
subvenció de la Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona per un valor del 50% del cost
de les obres.
Per l’altre 50% comptem amb les ajudes de la Fundació Pere
Tarrés i estem fent una petició a Càritas diocesana amb el
mateix sentit. Però, a Mans a les mans ens toca fer també la
nostra aportació pròpia a les obres que calculem al voltant
dels 50.000€.
És un compromís difícil i feixuc, però no podem deixar passar
aquesta oportunitat per enfortir el nostre compromís de suport i promoció a infants, adolescents i famílies del nostre
entorn. Tenim esperances en què trobarem l’ajuda d’entitats i
persones que creuen en la nostra tasca i valoren la trajectòria
de Mans a les mans i El Submarí. Per això, demanem la vostra
ajuda. Moltes gràcies! Ja us anirem informant.

Per col·laborar en les obres de rehabilitació del
local, poden fer un donatiu al número de compte
corrent: 2013-0379-41-0201637888

El submarí
El Zeelan de 12 anys ens
explica a la Trobada d’
Infants i joves de la
TIAFLM què és per a ell
El Submarí.

CANTEM EL MESSIES
Des d’ El Submarí hem tingut l’oportunitat de poder
participar en un programa d’apropar la música clàssica als infants. Durant el mes de novembre han vingut
dos músics (un violoncel.lista i un trompetista) i una
cantant, a assajar alguns dels fragments de l’obra de
“El Messies” de Händel. A més a més, nosaltres també hem fet una creació pròpia. Ha estat dur ja que no
estem acostumats a cantar música clàssica i a més a
més, en anglès!!. Però, també hem tingut estones de
riure, d’aprendre, de contemplar de molt a prop uns
instruments que per nosaltres eren nous, i de gaudir
de la veu de la nostra cantant.
Ara ja estem preparats per anar al Palau de la Música
a cantar!
Allà ens trobarem amb
altres infants d’altres escoles i centres oberts
(aproximadament
uns
200) vinculats al programa de Caixa Pro-Infància.
Així que si us animeu a
venir al concert, esteu
tots i totes convidats!!
Serà el diumenge 15 de
desembre. Les entrades
es poden treure en el Servi Caixa i els diners que es
recaptin es destinaran a la
Marató de TV3 .

Hola sóc el Zeelan. Vaig a “El Submarí”. El Submarí
és un esplai, on fem moltes coses. Per mi és casa
meva perquè hi estic des de fa molts anys.
I us vull dir que passo el 98% del temps molt bé.
Quan arribem, sempre hi ha berenar, agafem el que
volem, depenent del que hi ha, i mengem tots
junts. Després del berenar a les 17.30h comencem
a jugar o de vegades fem un taller divertit.
També fem moltes excursions i són molt divertides.
A les vacances anem de colònies una setmana a una
casa que sempre té piscina. I també de casal dues
setmanes, i al casal fem excursions i activitats: com
anar a la platja o a la piscina, anar a un circ, anar a
un palau, anar al CRAM i a un museu. El Submarí és
molt divertit. I parlant dels monitors, no són molt
bons, són boníssims. Es porten molt bé però, si fas
una cosa molt greu s’enfaden, i ens ensenyen a dir
les coses d’una altra manera.
Aprenem i parlem molt de com ens sentim, de les
nostres emocions. El més important és que ens ensenyen a respectar la gent!
Zeelan

voluntariat
Esplai Spai-t
El dissabte 23 de novembre ens vam trobar les entitats que participem a la TIAFLM (Taula d’Infància, Adolescents i Famílies de
La Marina). Coincidint amb el Dia dels Drets dels Infants, es va fer èmfasi en dos drets bàsics: el dret al lleure i al joc i el dret
dels infants a participar.
Vam gaudir en el Parc dels Drets Humans de les diferents activitats i tallers que vam preparar les entitats del barri i després vam
posar en pràctica el dret dels infants a participar: vam entrar a la sala Pepita Casanellas a fer una assemblea, a on cadascuna de
les entitats va ser presentada pels seus protagonistes: els
infants i joves.
Des de Spai-T, hem viscut de manera molt positiva la participació en aquesta jornada perquè ha estat possible compartir un espai conjunt amb totes les entitats educatives del
barri i això ens ha donat un enriquiment cultural important. A més a més, els nostres infants han pogut conèixer
les altres entitats i els més joves han assumit el compromís
de dinamitzar l’assemblea, juntament amb altres joves.
Creiem que hem de continuar incidint en aquesta iniciativa
ja que això ajuda a millorar i impulsar el lleure educatiu en
el barri.
Joves de diferents entitats del barri

VOLS UN COP DE MÀ?
mans a les mans
Des de la Fundació Mans a les mans estem fent una aposta important pel col.lectiu de joves d'entre 16 i
20 anys acompanyant-los en el seu itinerari formatiu, oferint dos espais: un programa per-laboral als
matins, i un altre espai totes les tardes a on se'ls hi dona suport en els seus estudis i es treballen habilitats socials, voluntariat i participació en el barri, etc.

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

“VOLS UN COP DE MÀ?”
IMPULSA LA SOLIDADITAT
ENTRE ELS JOVES
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Pensem que aquesta és una molt bona
oportunitat pels joves del nostre
barri ja que els ajudarà a treballar
valors com l'esforç, el compromís i
la solidaritat. A més a més, compartiran amb joves d'arreu de Catalunya, ja que són 40 centres els que
hi participen.

estudies ni treballes
i t’agradaria entrar
en contacte amb el
món

laboral,

t’esperem al C. del
Foc 100!

NOTÍCIES
 L’empresa FESTOOL ens han














fet una donació de mobiliari i kids
d'eines pel Tastet d'Oficis.
 Agraïm també a 2001 MOBLES
la donació d’eines pel Tastet d’Oficis.
Les editorials Bayard i Cavall Fort ens
han donat revistes i llibres per el projecte
de Lectura.
STAEDTLER ens ha fet una donació de
material escolar.
Gràcies a l'Associació de Voluntaris de
la Caixa vam poder fer una sortida
a Port Aventura al setembre.
Uns estudiants del Grau de Comunicació
(UOC) ens estan ajudant en el disseny de
la campanya de recapatació de fons per a
la rehabilitació del local. FOC 100.
Agraïm a Minyons escoltes del Barcelonès la donació de l' 1% dels ingressos al
projecte Submarí.
Agraïm la col.laboració de l'Associació
Amic de Pere Tarrés per tot l’acompanyament i suport que ens estan fent per tirar
endavant el projecte de rehabilitació del
local.
Agraïm a tots i totes els suport que ens
vau donar en la campanya de les Targetes
Solidàries de Catalunya Caixa: hem sigut
una de les entitats guanyadores!!.

L'augment de la pobresa
energètica i la malnutrició dels
infants que afecta a algunes
famílies dels nostres barris.

Amb el suport de:

AGENDA
 Divendres 29 de novembre inici del projecte "Joves Solidaris"
 15 de desembre Concert familiar El Messies de Händel al Palau de la Música
Ja estan a la venda les entrades al Servicaixa. Els beneficis es destinaran a la Marató
de TV3 2013
 8 de gener inici del taller de "Reparació de
mobles" (Tastet d'oficis).
 Tots els dijous de 18h a 19h classes de guitarra

On localitzar-nos:
Carrer de La Mare de Déu de Port 350
08038 Barcelona Telf. 93-331-59-41
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
Altres entitats col.laboradores:
ACO - AMICS DE PERE TARRÉS J&M ABOGADOS Y ECONOMISTAS PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT PARRÒQUIA SANT BARTOMEU FUNDACIÓ PERE TARRÉS

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