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Aquest Nadal,
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nen Déu que truca a la porta:
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BON NADAL I FELIÇ
ANY 2015!!!

President de la
Fundació
Mans a les Mans

Felicitem a tantes persones que
treballen per reconèixer a la pràctica la dignitat i el benestar dels
més petits i els més febles.
Felicitem a tantes mares i pares
que tracten molt bé als seus fills i
filles, amb tendresa, respecte i donant ànims per desvetllar la seva
confiança i responsabilitat.
Felicitem a tants grups i persones
que s’esforcen enmig de les retallades i injustícies a plantar llavors
d’una societat nova més humana i
humanitzadora.
Felicitem a tots els moviments que
cerquen noves il·lusions de dignitat i llibertat per al nostre poble,
acollint, valorant i compartint amb
els qui es troben més exclosos i
oblidats.
Bon Nadal! i un bon creixement de fraternitat per a l’any
2015!

El trimestre va començar empenyent un estiu que no tenia
ganes de marxar. Les colònies i els casals havien de deixar
lloc a l’ organització del nou curs però semblava que es resistirien, que sempre acabaríem parlant dels jocs a la piscina, de l’empinada que està la pujada del Santa Margarida,
de les fades que s’amaguen a la Fageda d’en Jordà o de les
confidències a l’ombra dels arbres que envoltaven la casa.
I de cop i volta, ens vam trobar col·locant uns mobles que,
gràcies a moltes persones amigues, havíem aconseguit per
“vestir” la planta baixa, distribuint els nous espais, canviant
el material de lloc, distribuint els llibres......Voilà! l’estiu va
quedar ben enrere, el trimestre començava amb tota la
força d’un nou curs, amb tots els canvis i incerteses que
ens regalava l’espai rehabilitat de la planta baixa.
No fa ni tres mesos i ja no ens podem imaginar en un espai
diferent. Quan estrenes unes sabates generalment necessites fer uns passos per saber si et queden bé però, fins al
cap d’uns dies no saps si s’ajusten, si s’adapten...trigues uns
dies en saber que podràs caminar de valent sense tenir butllofes. El local del Submarí no ha necessitat moltes proves
per demostrar que ens permetrà una llarga travessia, que
ens farà més fàcil el camí, més còmode, més calent ( ara
que ja ha arribat el fred)...
Gràcies a tots i a totes els que ho heu fet possible!
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EL SUBMARÍ I EL PROJECTE “VOLS UN COP DE
MÀ ?” DE LA FUNDACIÓ MANS A LES MANS,
HAN PARTICIPAT I HAN GUANYAT EL
CONCURS DE CURTS DE TERROR

Els joves del Submarí i del projecte “Vols un cop de mà?” van
acollir amb molt d'entusiasme i motivació la proposta de fer un
curt de terror per a presentar-lo al 1r Festival de Curts de
Terror de la Marina. Va ser una activitat inclosa dintre de la
Festa dels Drets dels Infants que es va realitzar el passat 22
de novembre al Jardí dels Drets Humans.
Els mateixos joves van decidir l’argument, els personatges i van
buscar disfresses de terror. Vam viure uns dies de gravació de
molta por i també de molt riure. Va ser un espai maco de creativitat, d’expressió corporal i realment de descobrir uns grans
talents com a actors i actrius!!!
Encoratgem a d’altres joves perquè el proper any presentin el
seu curt de terror al Festival!

Jardins verticals
ELS JOVES DEL PROJECTE “ABANS DE DECIDIR, HAS DE PROVAR” ESTAN FENT UN TALLER DE JARDINS VERTICALS
El tallerista que aquest curs fa el taller de jardineria és un gran especialista en jardins verticals i
ha estat capaç de transmetre aquest interès als joves que participen del taller. Primer van fer una
excursió a Sant Cugat, a on van poder veure alguns exemples de jardins verticals. Des de llavors, ja
estan treballant de valent preparant palets, ampolles de plàstic i tetrabricks (tot reciclat) per a
plantar diferents tipus de plantes. Això sí, han de ser plantes crasses, que necessitin poca aigua i
poc manteniment. D’aquí a uns dies podrem veure el jardí
vertical a l’hort del carrer Foc 100.
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DIA INTERNACIONAL DELS DRETS
DELS INFANTS

Aquests dies a “El Submarí” hem celebrat els drets dels infants: a la vivenda, a l’escola, a tenir una
família que el cuidi, a ser feliç, a rebre les
atencions mèdiques necessàries, a rebre una
bona alimentació... I també cada infant ha
escrit quines són les seves responsabilitats:
respectar els pares/mares, anar a l’escola i
aprendre, menjar de tot, cuidar el propi cos
per a no caure malalt...
Ens quedem amb un parell de respostes que
ens van donar quan els vam preguntar sobre
algun moment feliç de la seva vida. “El dia
que la meva mare va sortir de la presó” “El
dia que vaig arribar a Espanya i em vaig retrobar amb la meva mare”.

Recollida d’aliments
SPAI-T ENS ESPERA EL DISSABTE 20 DE DESEMBRE DE
10H A 18H PLAÇA MARINA
Com ja comença a ser tradició, l’esplai SPAI-T està pregarant l’acció social per
aquest Nadal.
El grup de joves (16-18 anys) han fet la proposta: fer una recollida d’aliments al
barri i portar-lo al Banc d’Aliments. Així que tothom a treballar!!
El grup de grans (12-15) han eleborat un vídeo per difondre l’acció que han penjat al you tube
(https://www.youtube.com/watch?v=EptKYx7OCYI) i els grups de petits i mitjans estan preparant un detall nadalenc per a regalar a totes les persones que el proper dissabte 20 de desembre
s’apropin a la Plaça Marina a portar algún aliment. US HI ESPEREM!!
Donem gràcies per aquest jovent que va creixent en esperit de solidaritat i amb voluntat de posar
el seu granet de sorra per transformar les realitats més precàries.

NOTÍCIES
 La col·laboració de l’empresa Festool en

Ens preocupa, i creim que és un

el projecte de tallers pre-laborals.

problema greu, la manca d’alterna-

 La col·laboració de molta gent que ens

heu fet arribar plantes pel taller de Jardineria.

tives que hi ha al barri per a nois/es
que no troben el seu lloc a l’educació secundària.

Col·labora amb la Fundació Mans a les mans
Contribuireu a l’educació dels adolescents e infants del nostres barris en risc d’exclusió social.
Ens cal la vostra ajuda i participació.
Nom………………………………..................................Cognoms……………………………………………………..
Adreça……………………………………..……………………………………………………………………………..
Població……………………...……………....CP………………………..Telèfon……………………………………..
NIF………………………….…….Email……………………………………………………………………………….
La meva aportació será la següent:
1) Aportació única, import…………………………
-Xec a nom de Fundació Mans a les mans
- Ingrés o transferencia al compte “La Caixa”; 2100-0437-47-0200170612
2) Aportació periòdica. Domiciliació bancària:
Senyors: els prego que fins nou avís, atenguin els rebuts que els siguin presentats per Fundació Mans
a les mans, amb càrrec al meu compte o llibreta núm.….………………. …………………………………………….
Signatura del titular
3)
- Vull rebre información sobre les seves activitats.
4)
- Vull participar com a voluntari/a
En la declaració de Renda pot desgravar el 25% del seus donatius. Per poder-li fer el certificat necessitem
que ens proporcioni totes les dades que li demanem a l’encapçalament.
De conformitat amb el disposat per la llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, les
seves dades s’incorporaran en un fitxer informatizat de Fundació Mans a les mans i seran utilitzades per informar-los sobre les nostres activitats. Aquest fitxer és confidencial i d’ús exclusiu de la Fundació Mans a les mans. Si ho desitja, pot accedir, rectificar o cancel
-lar les seves dades dirigint un escrit a Fundació Mans a les mans , C/Foc núm.100 08038 Barcelona Tel 93.223.79.23 Email: fundaciomansalesmans@gmail.com.

Amb el suport de:

On localitzar-nos:
Carrer Foc 100
08038 Barcelona Telf. 93-2237923

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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