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“Què li darem a
n’el noi de la
mare, què li darem que li sàpiga bo?”
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BON
NADAL I FELIÇ ANY
2016!!!

President de la
Fundació
Mans a les Mans

Així canta una cançó popular de Nadal a Jesús
infant, evocada en el magnífic poema de Nadal de Josep M. Sagarra .

Mans a les mans davant cada nen o nena
que forma part d’aquesta comunitat també
ens preguntem: què li darem que li sàpiga bo?
Que li sàpiga bo realment, profundament,
constantment, no superficialment, ni esporàdicament, ni artificialment. Que la relació
infants-adults no caigui en l’infantilisme paternalista o maternalista. Que reconeixem
les seves competències i desvetllem i animem els seus esforços i i responsabilitats.

Què li darem que li sàpiga bo? El màxim
interès és que cada nena i cada nen pugui
dedicar-se a la construcció i creiexement de
la seva persona, facilitar que visquin experiències de joia, de meravellar-se, de ser conscients de les altres persones per a respectarles i estimar-les.
Què li darem que li sàpiga bo? Ajudar la
seva vida interior i proporcionar els recursos
convenients de relaxació, silenci, concentració que permetin desenvolupar un sentit de
transcendència .
Què li darem que li sàpiga bo? Recolzar
les nenes i els nens per afrontar les situacions de duresa que estan vivint amb certa
freqüència en els seus ambients, siguin familiars, d’escola, d’oci, del conjunt de la societat...
Desitgem-nos un bon i esperançat Nadal!
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SUBMARÍ
LA CASTANYADA
De nou vam celebrar la Castanyada; pintat fulles de
tardor, cuinant panellets i fins i tot fent un porta
espelmes. Tampoc va faltar el maquillatge de terror
i els contes explicats a les fosques... L’olor a castanyes torrades i moniatos ens va acompanyar durant
tota la tarda!

EL DIA INTERNACIONAL DELS
DRETS DELS INFANTS
Un any més, el
grup de grans del
Submarí va parlar
i reflexionar sobre la Declaració
Universal dels
Drets i Deures
dels Infants.
Mitjançant la
caracterització i
la fotografia van
representar el significat dels seus articles. Va ser una tarda
molt divertida, plena de somriures i paraules maques cap als
seus drets i deures com a infants.

“BON PORT”
UEC BON PORT

SALTANT TANQUES...
9:15h del matí (no recordo quin dia del mes de novembre).
Arribo a la Fundació, tinc una reunió i veig que m’estan esperant a la porta. Saludo a les persones que m’esperen i una
d’elles em diu:
-Fa cinc minuts he vist com un noi us ha saltat la porta.
D’entrada em descol·loca, tant la porta com la tanca són ben
altes, li pregunto:
-Ha saltat per escapar-se?
-No, ha saltat per entrar!
Evidentment, la seva tutora va parlar seriosament amb el
“Tomeu” per explicar-li els perills de saltar tanques i demanar-li paciència (ell havia trucat i trigàvem en obrir). Però
per dintre, tot l’equip humà, no vam poder evitar el somriure... el “Tomeu” era especialista en saltar la tanca del seu
INS, però abans ho feia per sortir, i avui era la primera vegada que ho havia fet per entrar.

“QUÈ LI PASSA AL MEU COL.LEGA?”
Durant el primer trimestre, el grup de joves hem pogut gaudir d'un programa d'activitats que es diu "Què li passa al
meu col·lega?", realitzat per la Fundació Vicky Bernadet. Aquesta fundació treballa des de 1997 fent prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors, comesos en l'àmbit familiar i de l'entorn de confiança del nens/a.
Durant l'adolescència, els joves tenen la necessitat de sentir-se part d'un grup d'iguals en el que comparteixin interessos, creences, actituds, valors... on sentir-se valorat i recolzat. Per tant, dotar d'estratègies als joves perquè puguin
desenvolupar una bona funció d'escolta i donar bons consells als seus iguals, és fonamental.
En aquests dies hem creat un grup de confiança entre els joves, en el que a través del teatre social i altres dinàmiques,
hem tingut un espai de reflexió personal i grupal de manera molt lliure i agradable. Hem reflexionat entorn als amics
i altres figures de confiança. Hem detectat estereotips, prejudicis i confusions que tenien els joves en relació als abusos.
Sobretot, el que més hem treballat en aquests dies ha estat el fet de saber donar ajuda als companys/es i a demanar-la
en situacions complicades. Els joves n'han gaudit i demanen seguir fent activitats d'aquest tipus. Ha estat gratificant!

ABANS DE DECIDIR HAS DE PROVAR
Com aquests darrers cursos, hem iniciat la feina al projecte “Abans,” tot i
que aquest any la voluntat és donar una mica de continuïtat al diferents
tallers i aprenentatges que es facin, englobant-los en el que seria una brigada de manteniment d’edificis. Hem començat amb moltes ganes i molta
empenta, amb l’anhel que aquesta proposta sigui útil per a aquest joves i
els ajudi a orientar i decidir el seu futur laboral. Si ets jove, tens més de
16 anys i no estàs estudiant ni treballant, vine a participar del nostre
projecte!! T’ESPEREM!

APUNT
SUPERVISIÓ
Ramón Almirall

Reflexió en torn a la CONVERSA amb els nois i noies:
És indispensable que l’infant s’adoni que ell influeix en la conversa: que fem referència a
coses que ha dit. Que noti que ens en recordem del que ens ha dit. (...) .Si nosaltres fem

un monòleg, no servirà de res perquè l’infant no construeix (...) no es poden fingir els
sentiments (...) si no ens preocupa el que ens diuen ho notaran... Hem de trobar l’espurna que faci que realment ens preocupi, ens interessi, ens divertim (...) mentre parlem amb ells i elles.

Grups de st. bartomeu
GRUPS DE JOVES
Pel nostre grup, el dia 13 de desembre ha estat un dia molt especial i volem compartir-ho
amb vosaltres.
Després de diversos cursos preparant-nos, per fi, serem confirmats en la nostra fe en
Jesús.
Volem donar-li les gràcies a ELIA, la nostra monitora per la seva total dedicació; ella ha
sabut transmetre'ns amb molta paciència tot el que hem après, arribant als nostres cors,
gràcies també a LUCIO per haver-nos ajudat durant aquest últim trimestre i gràcies a
totes les persones que han fet possible que arribés aquest dia.

AMB L’ SPAI-T FEM LA VOLTA AL MÓN !
L’esplai Spai-T va obrir el nou curs amb la convocatòria d' un gran concurs anomenat “La
Volta al Món”! Amb aquest fil conductor cada dissabte els infants i joves han de superar
els reptes adients a cada capítol del programa. I ara que arriba el Nadal i tot s’omple
de màgia...els spaiteros faran un salt històric fins a Betlem! Allà hauran de recrear l’escena
del naixement de Jesús amb un fantàstic pessebre vivent. I, com no, els familiars d’aquestes
figuretes de pessebre tan especials estaran convidats a prendre uns torrons i fer una passejada
per aquest ambient tan nadalenc!

NOTÍCIES
Els veïns i veines dels barris
de La Marina continuem
reivindicant el metro.

Des de la TIAF La Marina (Taula d’Infància, Adolescents i Famílies) s’inicia un nou taller d’Habilitats parentals per a famílies que tenen fills/es entre 6 i 9 anys.

Col·labora amb la Fundació Mans a les mans
Els objectius educatius i socials de la Fundació són compartits per moltes persones que
busquen millorar l’entorn i la realitat en la
que vivim. Amb la campanya BUSQUEM
1000 MANS volem visibilitzar l’acció de la
Fundació i ampliar la nostra base social. Pensem que amb petits esforços de molta gent,
aconseguirem millorar la situació dels infants i joves de l’entitat i les seves famílies.
Volem sumar més gent i més recursos en
aquest projecte compartit tan engrescador i
per això tenim la fita d’arribar a ser un grup
de mil.
BUSQUEM MIL MANS!
BUSQUEM LES TEVES MANS!

Com col·laborar:
Fes-te’n voluntari/a o bé fes una aportació econòmica a :
“La Caixa”. 2100-0437-47-0200170612
Donacions
 Agraïm la col·laboració dels treballadors/es de l’Escola Joan Pelegrí que han aportat el seu 0.7% del
salari als projectes de la Fundació Mans a les mans
 Gràcies a l’oficina 0437 de La Caixa , els infants i joves gaudiran d’un munt d’activitats aquest Nadal!!
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