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FULL INFORMATIU
EDITORIAL
Nadal, festa del jo més íntim

Josep Hortet
President de la
Fundació Mans a les Mans

Des de Mans a les Mans volem ajudar
allò més íntim de cada infant i cada
jove. Procurem oferir les eines necessàries perquè puguin esdevenir éssers
plens i profunds, capaços de connectar amb el seu jo interior en el camí
de la felicitat pròpia. Així ho tenim
escrit en el nostre ideari que volem
anar treballant.

Les festes de Nadal ens esperonen a
passar a realitat aquestes afirmacions. Volem aprendre a considerar que l’insult més gran a una persona és no considerar que
té necessitats espirituals a més de les que en diem materials.
Hem de superar els prejudicis i canviar de mentalitat en la relació entre infants i adults. No admetre en aquest camp la idea
“d’incapacitat per minoria d’edat”. Hem de reconèixer les competències dels infant i adolescents i promoure el sentit de transcendència social i espiritual a partir de les emocions i de la vida
interior personal. L’espiritualitat és important en la realització de
la persona i capacita per afrontar la duresa dels propis nuclis de
convivència i de la situació social o familiar, que arrosseguen
vers el risc d’exclusió social o de vulnerabilitat aguda en les primeres etapes de la vida.
Com diu el final del poema de Nadal de Josep M. De Sagarra:
La nostra vanitat prou s’afigura
que està damunt del bé i del mal,
més no hi val ganivet, ni ànima dura,
és més forta la nit de Nadal!
Ai, si no fos aquesta nit, tan clara!
Seríem tros de carn i pensament
que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para,
pell d’home que arrossega la corrent!
Però Nadal ens ha pintat el rostre
amb un vermell precís i decidit,
i ens dóna un sentiment de llar, de sostre,
de terra, de nissaga i d’esperit.
I ens dóna un punt d’humilitat de cendra
per estima un racó dintre l’espai,
i desperta en el cor aquell blau tendre
que hem volgut escanyar i que no mor mai.

BON NADAL I FELIÇ ANY 2017

EL SUBMARÍ
Aquest 20 d’octubre vam tornar a celebrar la nostra particular
Castanyada amb els infants i joves que participen als projectes
de tarda de la Fundació Mans a les Mans. Un any més hem pogut
gaudir d’una tarda de jocs, diversió i compartir castanyes i moniatos fets al nostre jardí.
Aquest any ens ha visitat la Fada Menta al
Submarí. És més petita que un gra d'arròs i fa
olor a menta. Ajudarà als infants que tenen
alguna preocupació a veure el costat positiu de
les coses i adonar-se que sempre es pot trobar
una solució.

Al Submarí vam realitzat diferents activitats per commemorar el dia dels Drets dels Infants (DUDI). Els
nens i nens van poder experimentar els seus drets a través d’una engrescadora gimcana al Parc dels Drets
Humans. Prova rere prova van conèixer com és d’important poder gaudir del joc, la comprensió i afecte dels
nostres éssers estimats i tothom qui ens envolta, de poder viure en pau i rebre atenció mèdica i educació
entre d’altres aspectes fonamentals per gaudir d’una infància plena.

BON PORT
INICI DE CURS AL VOLS UN COP DE MÀ?

Aquest any hem iniciat el curs amb 31 joves inscrits i una mitjana
de 18 assistents per tarda. No està gens malament!!
A més de fer els deures, de resoldre els dubtes, de fer currículums, de demanar les beques per als estudis… els nois i les noies
també es posen les piles en temes de consciència social. Al llarg
d’aquest trimestre hem treballat temàtiques importants com la
Salut Mental, els Drets dels Infants o la Violència de Gènere com
a temes que ens generen algunes inquietuds i que els vivim dia a
dia. Per mitjà de debats, de vídeos i de diferents dinàmiques hem
pogut saber què en pensen els nois i noies, com ho viuen, i de
quines maneres es podrien anar fent canvis, en les seves vides i
en la vida del grup mateix. També hem començat el curs amb
nois i noies que ja estan donant el seu cop de mà ja sigui ajudant al taller de cuina del grup de petits, donant suport a l’estona
d’estudi al grup de petits i venint a dinamitzar els espais d’activitats. Encara tenim curs per endavant perquè cadascun i cadascuna pugui donar un cop de mà, igual com ell o ella l’han rebut.
Seguim endavant!

Sembla ser que aquest primer
trimestre els joves dels projectes
“Vols un cop de mà?” i el Submarí,
s’han posat les piles en tastar diferents esports amb els quals poder
desenvolupar-se físicament, en grup
i aprendre noves maneres de passar
-ho bé fent esport. Gràcies a la
Taula d’esports de la Marina
hem fet basquet, capoeira, beisbol,
tamborí i atletisme. I això només és
el principi... Aguantaran el ritme fins
a final de curs?

Els mantindrem informats!

Bufa el vent de nou a la UEC BON PORT, hem començat
amb quatre nous tripulants i quatre ja coneguts, entre ells
una noia, sovint la millor grumet. Des de setembre el viatge
és d’intensitat i calma, d’alegria i tristesa, de solitud i grup,
d’errors i aprenentatge, navegant més enllà de la contradicció
de l’antítesi, sabem que avancem a poc a poc perquè són
moviments profunds, moviments en procés.
Durant aquest trimestre, l’alumnat ha treballat a través dels
tallers impartits: l’art de carrer, creació de mobles de cartró,
la cuina, la fotografia, la ceràmica, les teràpies amb gossos, la crítica de cinema, així com a través de les
propostes culturals de la ciutat, assistint al Gran Teatre del Liceu i al Teatre Nacional de Catalunya.

“En el projecte d’ABANS DE DECIDIR HAS DE PROVAR
aquest curs vam començar 5 persones, però poc a poc el grup ha anat
creixent. Vam començar la Claudia, en Gelbert, l’Andru, en Mohamed i
l’Abdelwadou. Quan l’Abdelwadou va trobar plaça en un PFI de jardineria, va començar en Soufiane. Després també va arribar l’Ariel, que
venia del Montjuic, i el seu germà Delmer. Onkar també va venir del
Montjuic, i finalment Yorlin, acabat d’arribar d’Honduras.
Vam començar treballant al jardí, i hem après a treure males herbes,
podar, trasplantar... Ens falta fer el rec soterrat i plantar algunes coses. També hem començat el taller d’electricitat i a aprendre a fer circuits amb diferents elements. Em sembla que durant aquest curs
aprendrem coses que ens serviran molt a casa.”
Claudia
El projecte d’Abans de decidir has de provar és un projecte viu ja que durant tot el curs s’hi
poden incorporar nous joves. Tenim sempre places disponibles!

MAR OBERT
Després de 8 anys entre
nosaltres, la Modes es jubila.
Et trobarem a faltar.

Gràcies, moltes gràcies!
Que tinguis una jubilació ben
activa!

SPAI-T
Encara recordem els dies d’estiu a Viladrau on vam viure
unes colònies trepidants. Amb la ruta de 3 dies i 2 nits vam
descobrir el Montseny fent acampada, i vam conviure 5 dies
més a la casa de colònies. Quins dies de jocs... plens d’històries, tallers originals, cuina i astronomia. Dinàmiques que fan pensar.
Música i balls. Sense oblidar les nostres responsabilitats d’intendència!
Però aquests dies ja no ens fan enveja, perquè ha començat el nou
curs d’esplai amb molta força i ganes! Venim tots cada dissabte amb
les energies renovades preparats per conèixer i aprendre de noves
aventures. L’última gran aventura viscuda ha estat la sortida a la masia de Can
Foix (Cubelles). I la propera vindrà amb
l’Acció de Nadal, on ens acomiadarem
per les festes amb una representació nadalenca. El bitllet d’entrada per les famílies seran aliments per al banc del barri.

- “Exigim el 37” és el moviment
veïnal contra la decisió de suprimir
la línia 37 de busos que connecta
Zona Franca amb Hospital Clínic.

-

- Suport rebut des de la Taula
d’Esports de la Marina per
realitzar activitats esportives amb
els infants i joves de l’entitat.

Es vol eliminar la línia 37 de
busos, que connecta Zona Franca
amb Hospital Clínic, el tancament
de la línia afectarà directament als
barris de la Marina, uns barris ja de
per si mancats de Transport Públic.

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 qual vivim. Amb la
campanya BUSQUEM 1.000 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.

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

C/Foc, 100 (08038 Barcelona)

93.223.79.23

fundaciomansalesmans@gmail.com

www.mansalesmans.org

Amb el suport de:

Altres entitats col·laboradores:
ACO
SUEZ
J&M ABOGADOS Y ECONOMISTAS
PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT
PARRÒQUIA SANT BARTOMEU
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