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EN ACABAR EL CURS:
ACONTENTAMENT I
INSATISFACCIÓ
El servei de Mans a les mans
a infants i adolescents es va
consolidant, va creixent i ens
Josep Hortet
President de la
fa descobrir noves profundiFundació
Mans a les Mans tats i nous horitzons a partir
de la vida i la problemàtica
que ens marca cada dia, cada setmana, cada
mes i trimestre... Anem aprenent a viure-ho
amb goig i menys estrès, amb més equilibri
sense tants alts i baixos.
Anhels i desigs dels infants i adolescents, mancances i dificultats que pateixen, motiven la
nostra fidelitat respecte a la seva dignitat i processos d’autonomia. També l’equip és conscient de la necessitat de preparació i formació
permanent i vol expressar el seu agraïment a
les persones i entitats que ens hi ajuden. El Patronat acaba d’aprovar l’ideari que s’haurà
d’anar treballant.
Aquesta comunitat viva s’ha de moure en el dia
a dia ajustant-se a les normes jurídiques, a la
justificació de les subvencions econòmiques i a
la recerca de nous ingressos, gestions que es
mengen força temps i energies. Aquesta comunitat viva necessita un nombre més gran de
persones voluntàries per a les diverses tasques i
per a la relació personal amb els infants. A
aquest comunitat viva li convé molt rehabilitar
alguns espais dels locals, però de moment no
tenim els recursos per fer-ho.
Per avançar vers un servei més potent i extens
a favor de la infància i adolescència ens cal
més suport i més companyia de les entitats i
grups del barri i de persones i institucions
col·laboradores en el pla econòmic i amb altres
ajudes.
Per això, en acabar el curs, us agraïm la vostra
companyia i col·laboració.

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!

SUBMARÍ
CASALETS DE NADAL I

JOCS FLORALS

SETMANA SANTA

PER SANT JORDI

Aquest curs per primera vegada hem ofert la possibilitat que
20 infants puguin gaudir de
diferents activitats de lleure
durant les vacances de Nadal i
de Setmana Santa.
Gràcies a la col·laboració de
l’oficina del barri 0437 de La
Caixa, els infants han pogut
anar al Liceu, anar a cavall, al
Teatre dels Sentits i al Salting,
entre d’altres coses. Ha estat una oportunitat per a fer
activitats que habitualment no podem oferir.

El grup d’adolescents ens van
preparar un concurs literari i 14
infants van presentar els seus
relats curs, els còmics o poemes
que havien inventat.
Durant la tarda vam realitzar
diferents tallers i dinàmiques
entorn la celebració de Sant Jordi i vam acabar la diada amb l’entrega de les roses a
les tres creacions més populars.
El grup de joves ens van obsequiar amb uns punts de
llibre molt divertits que segur que ens motivaran a llegir més!.

“BON PORT”
De la nostra mirada de la societat neix
un ideal. Aquest ideal traslladat al paper es converteix en projecte i ha esLA UEC BON
devingut realitat. Aquest curs 2015-16
PORT
ha estat el primer any de funcionament
de la UEC Bon Port com a Unitat d’Escolarització Compartida, un recurs d’atenció a la diversitat, dins la xarxa
del Consorci d’Educació de Barcelona.
Ha estat un any de contrast del projecte i de la pràctica, de buscar

HEM INAUGURAT

equilibris i aliances pedagògiques, de trobar-nos cara a cara amb els joves i les seves circumstàncies, treballar sota demanda d’un sistema educatiu amb errors d’estructura, però del qual també en formem part.
Hem aprofitat l’energia del primer curs per marxar tres dies de convivències a Sant Joan de les Abadesses amb l’alumnat de la UEC. Conviure amb el grup en un context de natura i esports ens
ha donat una bafarada d’aire fresc a les relacions amb els nois (les noies no es van animar). Els bons moments dels jocs de
vetlla, dels jocs de nit, fent un barranc, compartir suor i cantimplores, veure’s en pijama. Mirades, somriures, experiències
noves, el ser autèntics, moments que no oblidarem, ni els nois ni nosaltres. L’any vinent repetirem!

Aquest és el quart any que un grup de teatre de la Fundació Mans a les Mans participa en la mostra de teatre social Deslimita’m. En canvi, ha estat el primer any
que han participat d’aquest grup joves de dos programes diferents: de la “UEC Bon
DESLIMITA’M
Port” i del “Vols un cop de mà”.
La nostra obra anava sobre l’addicció a les noves tecnologies. El tema l’hem escollit
donant una proposta cada membre del grup, i després hem fet votacions. Un cop teníem el tema escollit, cadascuna
de nosaltres va proposar una escena, i entre les aportacions de totes va sortir l’obra final.
L’obra l’hem presentat al teatre Barts, amb altres grups de joves. Ho hem fet amb molta il·lusió i alegria, i amb ganes que agradés al públic . Ha valgut la pena tot
l’esforç que hem fet, i ens ha emocionat quan el
públic ens aplaudeix al final de l’obra.
El que volíem fer entendre és que la majoria de
vegades ens esclavitzen les noves tecnologies, i
ni tan sols ens adonem de com ens fan canviar
la vida.
Us animem a què l’ any vinent ens vingueu a
veure actuar…. MOLTES GRÀCIES!!!

TEATRE SOCIAL:

Dintre aquest projecte aquest trimestre l’hem dedicat al taller de
ABANS DE DECIDIR construcció, després d’haver realitzat el d’electricitat, fusteria i jardiHAS DE PROVAR
neria. En aquest moment en el
grup hi ha 12 joves, però des de
l’inici de curs n’han passat setze.
Consolidar el nombre de participants no ha estat fàcil, però això és
una de les característiques del projecte, que l’entenem com una segona oportunitat per aquests joves. Alguns arriben proposats pels propis
instituts, veient la seva evolució acadèmica, la manca d’implicació en
els estudis i la desorientació vers el futur professional. D’altres han
anat arribant després d’intentar tirar endavant un PFI, però que no
se’n sortien. També des de serveis socials han arribat algunes propostes de joves que
hem mirat d’acollir,
amb situacions de vulnerabilitats
diverses.
Altres participants venen de centres d’acollida, joves que arriben
sense documentació i
sense acompanyament
familiar.
El que hem pogut comprovar és que a mida que han anat passant les setmanes i els mesos,
el compromís amb la tasca que estan realitzant ha augmentat. Cada
cop se senten més orgullosos del que estant construint entre tots, i
per tant, anem veient com creix l’autoestima, el sentiment de pertinença, el desig de fer-ho bé, la seguretat en ells mateixos i l’aprendre
dels errors quan es falla...

SPAI-T:

Aquest any s’han
unit Joves de l’
Spai-T al Curs
DE MÂ
d’inciació al VoINICIACIÓ AL
luntariat que vam
VOLUNTARIAT
organitzar gràcies
a Càritas.
A partir de diferents dinàmiques: activitats
lúdiques, testimonis de voluntariat, debats…
el Joves han pogut apropar-se al món del
voluntariat social.
La intenció és què nois i noies puguin donar
un cop de mà a alguna entitat, a algun projecte, i així fer un retorn del cop de mà que
ells i elles han rebut. Igual que ells i elles
han estat acompanyats i recolzats, tenen
capacitats i habilitats per donar un cop de
mà.
El mes de
juny han
realitzat un
tasca de suport al projecte La
Llavor,
(Fundació
Ared) que té com a missió la inserció laboral i
l’acompanyament social de persones en risc
d’exclusió.
VOLS UN COP

VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA

L’Esplai Spai-T vam començar el curs participant en un Concurs de la Volta al Món, on hem descobert noves
cultures i superat molts obstacles per arribar fins la final. I ara que això ja s’acaba…Ens han dit que hem guanyat el concurs!! El premi ha estat un gran viatge al Centre de la Terra! Perquè el món ja el coneixem sencer
per la superfície, però ens queda per descobrir com és el seu interior.
El viatge al centre de la terra començarà el 26 de juny, punt de partida: les terres d’Osona, a Viladrau. I estem disposats a
viure tota mena d’aventures fins al 2 de juliol!
El dia 26 marxem en autocar i en un punt pròxim a Viladrau comencem a fer ruta
durant 3 dies i 2 nits, on explorarem l’espai natural del Montseny fent acampada
i bivac, dormint sota els estels gaudint de la naturalesa que ens envolta.
Al 3er dia arribarem a la casa de colònies Teresa Espona, una antiga masia reformada, amb piscina i pista esportiva. Conviurem 5 dies plens de jocs, tallers de
manualitats, de cuina, d’orientació, d’astronomia, olimpíades esportives, dinàmiques d’educació emocional, música i balls, nits màgiques, i molta aventura per
viure! Sense oblidar les nostres responsabilitats d’intendència, treballant per
equips tant per cuinar com per recollir i netejar. A la tornada us explicarem
com és el cor del nostre món!

Participació al barrri
Tallers d’habilitats Parentals (TIAFLM)
Durant el mesos de febrer, març i abril vam realitzar el Taller per a famílies amb fills de 6 a 9 anys.
I a partir de maig vam començar els tallers per
famílies amb fills/es de 0 –3 anys. Les persones
que han assistit han sortit molt contentes. Us convidem a tot/es a participar el curs vinent d’aquestes
tallers, un espai per compartir i per créixer junts en
família!

ESCACS, TAMBORÏ , RUGBY, BÀSQUET, CAPOEIRA….
Els infants i joves del Submarí i de Bon Port han pogut gaudir
de diferents tallers d’iniciació esportiva gràcies a la implicació
de la TAULA D’ESPORTS i LA UNIÓ D’ENTITATS. Un
LUXE poder comptar amb la col.laboració de diferents entitats
esportives del barri. Moltes gràcies a tothom…. I una abraçada
molt especial pel DIEGO que ha reparat les cistelles!!!!

Processos participatius que s’estan
duent a terme amb els infants per implicar-los en les polítiques del barri.

Cal treballar la perspectiva de gènere a tots els
àmbits. Notem un retrocés en el comportament dels i les adolescents. Cal estar alerta!

ACTIVITATS
D’ESTIU

Tenim la sort de viatjar en companyia, una companyia agradable que ens fa mirar, de tant en tant per la finestra i
gaudir del paisatge.
El dilluns 15 de febrer un bon grapat de persones vinculades a la
Fundació Mans a les mans (i dos amics del projecte Imagina’t)
vam tenir la sort de poder-nos aturar un moment per compartir
les reflexions del Josep Maria Rambla, jesuïta, formador i
acompanyant espiritual, compromès en comunitats populars i en
l’acció social contra la marginació .
Sovint, les persones que ens dediquem al camp social ens aboquem vers als altres, i ens fa una mena de recança pensar que
nosaltres també som persones amb necessitats, angoixes...
L’Accent sempre el volem posar en el servei, i poques vegades
ens permetem pensar en nosaltres mateixos.
Josep Rambla va compartir amb l’equip una sèrie de reflexions sota el títol: “AJUDAR...AJUDANT-SE”.
Va anar embastant pensaments i reflexions que ens ajudaven a créixer com a persones, com a professionals:
valorar el silenci, la reflexió... saber que és més fàcil ajudar a aixecar-se a un altre si estem drets, recordar
que tenim la fraternitat com a assignatura pendent, valorar allò que no resulta quantificable i tot allò que és
important però que no podem copsar amb indicadors: la tendresa, les mirades... saber que aquesta “feina” desgasta, però a la vegada et carrega d’energia i t’impulsa a continuar.
Ens va convidar a obrir els ulls, a gaudir de les petites coses que passen al nostre voltant cada dia.... ens va fer
saber d’on surt el títol de la pel·lícula “La Vida és bella” ... si teniu curiositat us convidem a indagar sobre Etty
Hillesum. I ara, a continuar amb el viatge!

CASALS, CAMP DE TREBALL, TRANSPIRENAICA COLÒNIES I CAMPOLÒNIES
Del 26 de juny fins a finals de juliol, més de 120 infants, adolescents i joves de projectes vinculats a la
Fundació Mans a les mans participaran a les diferents activitats de vacances A l’agost, gràcies a Càritas
i la Fundació Pere Tarrés, 35 infants també gaudiran d’un casal.
Així un munt de nois i noies del barri gaudiran d’un estiu inoblidable!!

Com col·laborar:
Fes-te’n voluntari/a o bé fes una
aportació econòmica a :“La Caixa”.
2100-0437-47-0200170612

Amb el suport de:

 Gràcies a EUROFRED per tot el seu suport.
 FESTOOL ens ha fet una donació de material
de seguretat pels tallers de L’ABANS.

On localitzar-nos:
Carrer Foc 100
08038 Barcelona Tel. 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

Fundació Mans a les mans
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número: 2000
Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número: 001574-000

