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EDITORIAL
FER COMPANYIA
VERS UN FUTUR
MILLOR
En la inauguració dels
nous locals del c. Foc
100 al moment de la
Josep Hortet
benedicció realitzada pel
President de la
Cardenal Lluís, Ana de la
Fundació
Mans a les Mans Torre
va
llegir
de
l’Evangeli de Mateu els
versets 1-5 del capítol 18, on es diu que
Jesús va cridar un infant, el posà enmig i
digué, el qui es faci com aquest infant és el
més important en el Regne del cel. I qui
acull un infant com aquest en nom meu
m’acull a mi.
L’infant i l’adolescent és una persona que
s’obre a la vida i està cridada a construir el
seu futur i el futur de la societat. Per això
des dels diversos projectes i activitats que
inclou Mans a les Mans hem de saber
acompanyar aquest procés vital, hem de
donar-li escalf i confiança, hem de facilitar i
potenciar el seu camí juntament amb la
seva família.
Fer companyia en aquest procés vital suposa un equip de persones que hi dediquin
temps, projectes, il·lusions, educació en la
llibertat i responsabilitat.
Fer companyia comença amb una acollida
incondicional de la persona de l’infant i
adolescent, el seu origen, la seva situació
actual amb defectes i qualitats, amb les
seves ferides i potser amb cert risc d’exclusió social que l’amenaça en aquesta
nostra societat poc inclusiva, poc comunitària, i encara que s’intenta dissimular, força classista.
Aquesta és l’actitud de fons que guia tota
la tasca de Mans a les Mans, del Submarí i
dels altres projectes. Val la pena recordarho en el començament del curs 2014-2015
i demanar la vostra ajuda per portar-ho a
terme. Gràcies!

CINC CÈNTIMS DE
L’ ESTIU 2014
EL SUBMARÍ
Durant dues setmanes
del mes de juliol, uns 50
infants d’entre 8 i 15
anys van participar del
CASAL D’ESTIU que tenia com a títol “L’Art
d'Expressar-te”.
Així
que entre tallers de cui-

na, de percussió, pintura i d’expressió corporal van poder expressar el millor d’ells mateixos.
La setmana del 13 al 19 de juliol
vam marxar de COLÒNIES a la
Garrotxa i vam passejar per la zona volcànica i fins i tot vam fer una
nit de vivac: tot un regal!!

VOLS UN COP DE MÀ?

15 joves d’entre 15 i 18 anys van participar del Casal d’estiu “Ep jove, tu si
que pintes!” i van pintar uns murals que hem penjat a la façana de Foc 100. Són uns artistes!! També van participar de les
colònies a la Garrotxa.
Aquest estiu hem
anat de campaments un grup de 25 nois i joves a
Planoles. Hem fet guerres de pintura, excursions, jocs de nit amb
misteri, tallers.. i el més important ens hem cuidat entre tots,
hem cuinat els nostres àpats, hem muntat les nostres tendes
i hem aprés molt de tots nosaltres. Fins a un altre estiu!

SPAI-T

CÀRITAS

Aquest és el segon estiu que Càritas ha
ofert un casal a l’agost en els nostres locals on infants del
barri han pogut gaudir d’un estiu diferent.
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INAUGURACIÓ OFICIAL DELS LOCALS AMB EL
CARDENAL LLUÍS MARTINEZ SISTACH I
L’ALCALDE DE BARCELONA XAVIER TRIAS

Uns 300 veïns, veïnes i amics i amigues de diferents entitats i serveis del barri
i de fora, infants i famílies, ens vam aplegar per celebrar junts la inauguració
dels locals Foc 100. Gràcies per la vostra participació i el vostre suport!!

La història social dels terrenys a on som...
(...)Per acabar vull recordar que l’espai on estem situats ara, és un microclima comunitari a favor de les
famílies des de fa uns 75 anys. Aquest terreny l’havia adquirit, amb l’ajuda del Bisbat, Mn. Carles
Oller rector l’any 1933. (...).
Aquí mateix hi havia l’escola de Mare de Déu de Port des del 1939 fins l’any 2002, amb un professorat
com la Sra Ramona, la Pepita Casanellas, el Sr. Cabo, etc.. (...).
l al costat, hi va haver un dispensari del 1939 fins l’any 1970, en el qual va destacar, amb la seva entrega
admirable, el metge Carles Ribas. Per això l’ambulatori més pròxim porta el seu nom. Tenia de tresorer
Elies Ortiz, un bon líder veïnal, que té dedicat el jardí d’aquí darrera.
De tota aquesta època Paco Candel va ser un notari excel·lent en diverses
(...)

novel·les i altres escrits.

En una segona època, l’any 1979 uns quants joves van començar l’esplai el Submarí, al soterrani de la
rectoria, d’aquí el nom de submarí.
El van començar amb l’ajuda de Ramon Domènech que va anar seguint el rumb del Submarí, rumb
que continua. (...) Moltes gràcies, Ramon!.
Per tot això, podem dir que, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, aquesta comunitat intereducativa està disposada a continuar sent útil als nostres barris i a ajudar a la promoció humana, personal
i comunitària d’infants, adolescents i joves, especialment dels qui més ho necessiten, una promoció que
integri les dimensions espirituals, culturals, laborals i socials. Aquests són els nostres propòsits.
(extret del parlament del Josep Hortet, president de la Fundació, durant el discurs inaugural)
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FESTA INFANTIL I JUVENIL
El dissabte va ser un dia dedicat als infants i joves. Vam començar la diada amb una bona xocolatada que ens van preparar el grup de “xocolateres”
del barri i després ja podíem escollir els diferents
racons: màgia, taller de balls llatins, maquillatge,
jocs de taula, el vídeo d’estiu de La Marina Viva,
gimcana...Una diada a on no va faltar la música, la
festa i el bon ambient!

MISSA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PELS
10 ANYS DE MANS A LES MANS

Vam celebrar els 10 anys de Mans a les mans durant l’Eucaristia del diumenge a la parròquia de la Mare de Déu
de Port. Va ser una celebració alegra i emotiva on van participar infants, adolescents, patronat, equip educatiu
amb testimonis, ofrenes i cants. Vam finalitzar amb la col·laboració dels Castellers de Poble Sec que com a símbol de “mans a les mans” van aixecar una torre al pati.

Testimoni del Joan Sabé (patró de la
Fundació)
(...)Fa 10 anys que vàrem començar. Encara recordo les primeres reunions amb galetes i gots d’aigua
en les que posàvem en comú idees per dotar a la
Fundació de persones i diners. Ara seguim fent el mateix però
amb molta més envergadura.
Sempre ens falten VOLUNTARIS I DINERS però seguim lluitant
per aconseguir-los. Aquests nous locals en han deixat escurats i
amb deutes, però esperem de la col·laboració i ajuda de la gent,
d’aquí i de fora. No podem parar, ens n’hem de sortir.
Mans a les mans m’ha permès retrobar amics de d’infància i afegir
-hi els nous amics del barrí de la Marina. M’ha fet sentir més jove , més útil i m’ha omplert de goig. Cada any és un nou repte
però l’hem d’assolir, EL VOLEM ASSOLIR.
La gent de Mans a les mans som com una sardana a la que cada
any s’afegeixen més mans a la rotllana. Estic molt agraït de poder
participar en aquesta tasca i dono gràcies a Déu d’aquesta troballa. GRÀCIES.

INICIEM EL CURS

NOTÍCIES
 El mes de juliol els locals del Submarí van acollir el Tallers de Creació Musical per a infants i adolescents de 8 a 15 anys que organitzava “Integrasons” amb el suport del Districte.
Valorem molt positivament que la música pugui arribar a tots els infants dels barris ja que
són espais de molta riquesa creativa i de treball educatiu. Desitgem que aquesta iniciativa tingui continuïtat durant el curs.

 Aquest any els joves de El Submarí tornaran
a participar de la Mostra de Teatre Social
Delimita'm. A més a més, des de l’organització, “ImpactaT”, tindrem una actriu que cada
setmana ens ajudarà a donar forma a la nostra obra.
 Agraïm la donació de material i mobiliari

que hem rebut de diferents entitats i empreses pels nous locals del C. Foc 100: Catalunya Caixa, el Banc de Recursos, l’Escola
de l’Infant Jesús, el Bisbat… i donacions particulars de gent. Entre tots i totes ho estem
aconseguint!!.
 Gràcies a l'Associació de Voluntaris de

la Caixa vam poder
a Port Aventura al juny.
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 Els infants interessats en participar els dissabtes en l’Esplai Spai-T
ja podeu fer les inscripcions . Més
informació: espai.trobada@gmail.com
 Joves: a l’octubre reiniciarem el projecte
pre-laboral “Abans de decidir has de provar”.
 Tots els dijous de 18h a 19h classes de
guitarra
 Ja estem preparant les activitats per la 2a
Trobada d’infants, joves i famílies del barri
(TIAFLM). Serà el proper 22 de novembre.

CRIDES
Comencem a preparar el nou curs i com sempre necessitarem VOLUNTARIS/ES que ens
vulguin donar un cop de mà, ja sigui en fer

Ens preocupa l’alt índex d’atur tan
gran que hi ha als nostres barris especialment entre els col·lectius de
joves.

On localitzar-nos:
Carrer Foc 100
08038 Barcelona Telf. 93-2237923
fundaciomansalesmans@gmail.com

Amb el suport de:

 Aquest nou curs el Centre Obert i el Reforç Escolar i Educatiu El Submarí
iniciarà les activitats als nous locals
del C.Foc 100, estem molt il·lusionats!

reforç escolar, en preparar berenars, en tasques administratives, en manteniment, en jardineria... T’ESPEREM!!!

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 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS - J&M
ABOGADOS Y ECONOMISTAS PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT - PARRÒQUIA SANT BARTOMEU
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