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EDITORIAL
VIDA INTERIOR DE
“MANS A LES
MANS”
En aquest full sempre
s’informa de les actiJosep Hortet
vitats i projectes que
President de la
es
desenvolupen,
Fundació
Mans a les Mans però sobre tot volem
que
comprengueu
que el que importa de veritat és l’atenció
posada en cada noi o noia concrets.
Això implica valorar cada infant o adolescent en la seva forma de ser, la seva
cultura i els seus processos. Saber escoltar de cor i reconèixer la seva dignitat i
el seu valor propi de forma incondicional.
És des d’aquesta proximitat real i cordial, que ens sentim cridats a fer un servei
d’animació i acompanyament que mobilitzi infants i adolescents cap un camí de
creixement i maduració personal i comunitària.
Més que un desbordament activista, cerquem ser constants en l’atenció amorosa, contemplativa, de la vida de cada noi
i noia que ens permeti ajudar-la pel camí
de la joia i la responsabilitat de viure en
aquesta seva etapa, envoltada de dificultats i obstacles.
Des de l’humanisme de l’evangeli de
Jesús que inspira “Mans a les mans”,
l’equip educador treballa amb esperança, procurant superar desànims i fracassos, s’interessa per seguir una formació
permanent, s’esforça en ser un equip
ben unit sumant les diversitats dels seus
membres, s’obre a actuar en xarxa amb
les famílies, les entitats del barri, escoles
i instituts, altres grups i organitzacions.
Estem contents del curs i gràcies per la
vostra col·laboració

2na Trobada de Mans a les mans
El passat 14 de març, un dissabte plujos i gris, l’equip
humà de Fundació Mans a les mans, més de 40 persones, ens vam aturar un moment... vam inspirar, ens
vam mirar els uns als altres i, finalment, ens vam mirar a
nosaltres mateixos.
L’Eduard Sala, bon amic i referent per molts de nosaltres, va
acompanyar-nos i, com només algunes persones ho saben
fer, va aconseguir que les nostres mirades es creuessin més
enllà dels fets quotidians que ens ocupen el dia, que ens
preocupen i ens angoixen. ... arribant als fets que fan que
ens sentim compromesos amb una entitat, amb un projecte.
Va ajudar-nos a obrir les finestres per deixar entrar l’aire i
permetre que sortís el fum dels nostres pensaments.
Però la Jornada no va acabar en aquest punt... a les 13.00
hores va arribar el Ramon Domènech, un dels Fundadors de l’Esplai El Submarí que, actualment per problemes
de salut, viu a Vic i poques vegades pot baixar a Barcelona.
El Ramon no s’esperava
que aquella trobada també seria un reconeixement a la seva figura, a
la seva dedicació durant
tants anys.
La guinda la va posar la
SUPER PAELLA que el
grup de voluntaris de la
parròquia va preparar i
va compartir amb tots
nosaltres: categoria i de la bona, amb moltes estrelles Michelin!!!.... fins i tot el temps va canviar i va sortir el sol.
"QUAN LES PREGUNTES ENS AJUDEN A RETROBAR EL NORD

Sovint ens perdem. Programacions, reunions, activitats, responsabilitats i
tasques, el que surt bé i el que no, els infants, les famílies, les relacions
entre nosaltres, el calendari, la conciliació amb els altres àmbits de la
nostra vida... sovint se’ns barregen i ens fan perdre el nord .
Qui som, realment, per als infants que acompanyem? Quin referent som
per a ells? Quins valors transmetem? Quines experiències possibilitem?
Per a què serveix el que fem? En què pot esdevenir significatiu en la seva
vida?
De tant en tant, parar-nos i retrobar-se amb les preguntes... ens permet
recuperar el nord.
Eduard Sala twitter: @edsala62"

L@s teatrer@s
“A Nadie Le Gusta

Submarí

Un any més ens hem presentat a la VIII Mostra de Teatre Social Deslimita’m que es va dur a terme al teatre
Barts. Vam presentar l’obra titulada A Nadie Le gusta.
És una obra en la qual hem treballat tot el curs a partir
de les propostes del grup.
Ha sigut un espai en el qual hem après a donar l’opinió, aportar idees, respectar les idees dels altres, descobrir emocions i descobrir que tenim cos i moviment!
El grup de teatre el formem: l’Eva, la Míriam, la Paula,
el Javi, la Laura, la Natàlia, la Gisela i nosaltres dos, el
Zeelan i la Mariam. Tots estem estudiant l’ESO (menys
les monitores) i tenim entre 13 i 16 anys.
Hem creat una obra que va sobre el bullying, volem dir que a ningú li agrada que li facin mal,
que més val comentar el que no t’agrada d’una persona a la cara .
La vam crear agafant les idees de cadascun dels membres del grup . També ens vam posar
en el lloc dels altres per poder pensar abans de parlar i pensar com ho faríem.
El DESLIMITA’M ens ha semblat una manera de poder pensar aquelles coses que a vegades no
pensem, també ens ajuda a reflexionar com hauríem de reaccionar davant d‘un cas de
bullying.
Moltes gràcies per llegir això i esperem que us hagi agradat.
Mariam Domínguez i Zeelan Butt.

Durant aquest curs, hem estat treballant el llibre
de “Platero y Yo”, per tal de fomentar l’hàbit de la
lectura, en el grup de petits.
Per Sant Jordi, es va proposar fer una mostra,
però la manera de fer-ho va ser totalment nova
pels nostres infants.
Els 40 infants que formen part del grup de petits,
van escollir fer un rap, sobre el primer capítol del
llibre.
Durant dos dies, es va fer una gravació tant de l’àudio com de
les imatges. Amb la col·laboració d’un dels voluntaris, és va fer
la edició d’un vídeo, que vam poder gaudir tots junts al
“Certamen de Dracs i Lletres 2015” al Submarí.
Els infants, es van mostrar molt orgullosos i contents del resultat i de poder compartir-ho amb la resta de companys.
Aquest darrer trimestre hem pogut compartir diferents espais de reflexió i assessorament amb el Ramon Almirall ( psicòleg i assessor psico-pedagògic). A la primera trobada ens va voler llegir un petit text per tal de
convidar-nos a reflexionar sobre la importància de tenir un marc de referència. ... aquí us el deixem:

“ Hi ha alguns jocs infantils, com el de tocar i parar, en què després del perill, si el vailet aconsegueix arribar a
una zona segura, crida “Casa!” o “Salvat!”. Paga la pena fixar-se en la cara de satisfacció que fa en pronunciar
aquestes paraules. Reveladora equivalència. La casa salva. Però, de ¿ què ens salva? Ens salva, per començar,
de la immensitat. “
La resistència íntima. Assaig d’una filosofia de proximitat. Josep Maria Esquirol.

Projecte Vols un cop de mà?
FINALITZA la tercera edició del programa: “ABANS DE DECIDIR HAS DE
PROVAR” El dia 4 de juny va finalitzar el Tastet d’oficis, adreçat a joves d’entre 16 i
22 anys.
La durada del programa és d'octubre a juny. Els tallers que s’han portat a terme han
estat. jardineria, pintura, comerç, esports i fusteria. Al llarg dels tallers els mateixos
joves s’han adonat de les seves habilitats , sent elles i ells els primers sorpresos,
quan veuen el resultat de la seva feina ( un jardí vertical o una llum de sobretaula)
se’ls hi veu la mirada brillant de la feina ben feta.
Aquest curs han passat 15 nois i una noia, en acabar 7 dels nois es van inscriure en
Formació Professional de cara al curs vinent. Això ens demostra que un programa
d’aquestes característiques és necessari i que cal fer el possible per tal que pugui
continuar el proper curs.
Cal entendre que s'ha de donar resposta a la situació d'aquests joves, que a vegades
anomenem “NI-NI” , nois i noies que tenen un potencial enorme i que necessiten
recolzament per descobrir-se.
Per això cal destinar recursos a mobilitzar-los, a treure’ls del seu lloc natural “ el no fer res”, el “ser invisibles”.
CURS INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT ( Cáritas)
Els i les joves del “Vols Un Cop de Mà?” durant tres divendres s’han format en
què consisteix el voluntariat i quin
tipus de voluntariat poden fer. També han tingut la oportunitat de poder
conèixer experiències de voluntàries
de la Fundació Ared, concretament
del projecte La Llavor.
Gràcies a la formació rebuda per
l’Antoni Tur i el seu equip de Càritas,
els i les joves han pogut tenir una
visió més concreta del què suposa
ser voluntari i poder així començar a
pensar i idear una possible acció de
voluntariat abans d’acabar el curs.
Han participat 10 joves entre 16 i 18 anys, que havent conegut l’experiència del
projecte La Llavor han decidit poder fer una jornada de treballs de jardí i de
manteniment a les seves instal.lacions.

El projecte Joves i Autoritat ,
impulsat des de l’Àrea de Prevenció
de Conflictes de l’Ajuntament de
Barcelona, i dinamitzat per Fil a
l’Agulla, s’ha realitzat amb els joves
de “Vols Un Cop de Mà?” amb la
idea de poder treballar les relacions
i els prejudicis entre joves i les figures d’autoritat. Com a figures d’autoritat s’ha escollit professorat de
secundària i guàrida urbana. Joves i
adults (professors i guardia urbana)
s’han trobat mensualment per tal
de treballar, per mitjà del teatre
social i dinàmiques de grup, el
trencar i dismitificar els prejudicis
que cada col·lectiu té vers l’altre.

GRUP D’ADOLESCENTS DE LA PARRÒQUIA DE SANT BARTOMEU
Després de treballar intensament durant tot el curs, el nostre grup d'adolescents hem donat per finalitzades les nostres activitats fins el proper mes d'octubre.
Al llarg d'aquests mesos, són molts els moments que hem compartit; junts hem treballat i hem fet créixer la nostra fe.
Són múltiples les activitats i objectius marcats i duts a terme, no obstant això volem destacar la xerrada que el 22 de maig ens va fer Eduard
Sala, formador i responsable de l'Àrea Social de Càritas a Barcelona, amb el lema "El nostre món entre la raó i la fe "Per a tots nosaltres va
ser molt positiu, tots vam dialogar sobre
el tema, i ens vam anar a casa contents
i satisfets, sabent que aquesta estona
que hem compartit amb Eduard donarà
els seus fruits, donant sentit al nostre
món d'adolescents
I per finalitzar el curs , el 5 juny passat
ho vam celebrar amb una eucaristia
d'acció de gràcies, en la qual vam participar tot el grup per acabar amb un picapica al pati.

ÚLTIMES NOTICIES DE L’SPAI T
Un any més (i ja en van set!) l’Spai-T ha celebrat el sopar de fi de curs i està llest per marxar de Campolònies
(campaments i colònies) amb tots els nens i nenes. Ha estat un any intens i molt especial per l’esplai, començant amb la tria de noms dels diferents grups d’edat, que es diuen Dracs, Sargantanes, Ornis i Tritons.
Els monitors i monitores, a més, volem agrair i celebrar la implicació dels pares i mares en activitats com Carnestoltes, la
macarronada que van
organitzar els Tritons o
l’acció de Nadal (una
recollida d’aliments). La
comissió de pares creix!
Així doncs, acabem
aquest any molt contents i marxem amb
moltes energies de
campolònies! Fins l’any
que ve!

L’estiu a FMM
Manquen recursos per atendre a la infància
La formació de l’orquestra infantil de la
en situació de risc. Calen polítiques concreMarina. ( activitat organitzada per INTEGRASONS)
tes més enllà de les destinades a la provisió d’aliments. Cal reforçar als Serveis socials, als
Els tallers d’habilitats parentals que s’han dut a terme
centres educatius, als recursos de salut mental...
al barri. ( Tallers organitzats per la TIAFLM)

Com col .laborar:
Fes-te’n voluntari/a o bé fes una aportació econòmica a :
“La Caixa”. 2100-0437-47-0200170612
Els treballadors/es de Boehringer Ingelheim van participar a una
campanya de captació de fons en el marc de Sant Jordi, i van decidir
destinar la meitat de la recaptació a cobrir els cost de la reparació de
les persianes del local de la FMM, Moltes gràcies!
L’equip d’informàtica de l’empresa EUROFRED, està col·laborant
amb la FMM. S’estan ocupant de revisar i arranjar els diferents equips
informàtics i connexions que fem servir. Moltes gràcies!

Amb el suport de:

SPAI T
CAMPOLÒNIES
Del 23 al 28 de juny a Mas Colltort, al Parc Natural de la Garrotxa.
SUBMARÍ
COLÒNIES
Del 12 al 18 de juliol a la Figuera,
a Castellnou del Bages.
CASAL D’ESTIU
Del 29 de juny al 11 juliol.
VOLS UN COP DE MÀ?
TRANSPIRENAICA SOLIDARIA
Del 17 al 25 de juliol, travessa de
Beget a Cadaquès.
DESPERTA I ACTIVA’T EL TEU BARRI T’ESPERA
Del 29 de juny al 11 de juliol, activitats autogestionades per majors
de 14 anys.
AGOST
Durant el mes d’agost, gràcies a
Cáritas i a la Fundació Pere Tarrés,
es realitzarà un casal d’estiu.

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

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