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FORMACIÓ A HEIDELGER

UNA ESPERANÇA
INDESTRUCTIBLE DE
PRESENT
A Mans a les Mans en aquest
final de curs hi noto una energia i
confiança consolidada que ha fet
créixer la seva vida interna al

Josep Hortet
President de la
Fundació Mans a les mans

servei dels infants i joves i a treballar amb gust de manera mancomunada, interdependent, amb

Gràcies a Associación Mundus, amb qui tenim

altres grups i entitats del barri i

relació en l’àmbit de voluntariat internacional, la

ciutat, compartint recursos, accions i horitzons col·lectius.
La salut de Mans a les Mans ha millorat perquè si bé desitgem de tot cor i ens comprometem amb esperances d’un
futur millor: canvis socials, transformacions positives dels

Gisela i la Meri, educadores de la fundació, hem
pogut anar a Heidelger (Alemanya) on ens hem
trobat amb altres professionals de països com
França o Itàlia.

infants i joves, millores de la nostra entitat. Tenim una es-

Durant una setmana

perança indestructible de present que és la dignitat actual

hem

après

de cada infant i jove tal com és i en la comunitat actual

com

intervenir

que formem entre tots.

afrontar les dificula l’hora de motivar

xin la seva dignitat personal, siguin capaços de sentir-se bé
Aquí es troba la font de l’energia i confiança de Mans a les
Mans i que duri molt de temps.
Us ho volem comunicar perquè compartiu la nostra joia i la
nostra opció vital. Vosaltres sou una de les causes de la
nostra esperança de present. Sabem que comptem amb la
vostra preciosa col·laboració: Moltes gràcies!

i

tats que ens trobem

La nostra intenció principal és col·laborar a què descobreii de donar gràcies i alegrar-se per la bellesa del seu SER.

sobre

als i les joves per a
decidir el seu futur. Tot això combinat amb l’execució d’un projecte col·lectiu que vam realitzar
amb les nostres mans. Vam experimentar què vol
dir treballar en equip, com es duu a terme un
projecte col·lectiu, quines eines, metodologies i
materials podem utilitzar per a fer que els i les
joves sentin que tenen coses a fer. Tenen espais
on poder trobar-se amb les seves capacitats i

VIU L’ESTIU AMB MANS A LES MANS

habilitats, i sobretot, fer-los sentir que formen

25 de juny - 1 de juliol | Spai-T marxa de Campolonies a St. Joan de les Fonts (La Garrotxa)

part d’un grup on tothom hi té un paper impor-

3 - 7 de juliol | Submarí i VCM? Marxa de colònies a St.
Andreu Salour (La Selva)

Per a nosaltres ha suposat compartir i conèixer

3 - 8 de juliol | VCM? Fa la Via Verda en Bicicleta
d’Olot a St. Feliu de Guixols

formal o no formal, de la intervenció socioeduca-

10 - 21 de juliol | Casal El Submarí i projecte Art Urbà
per a VCM? a la Marina de Port

ves que vetllen per la capacitació i pel reconeixe-

Mes d’agost | Casal a la fundació gràcies a la
col·laboració de Càritas i la Pere Tarrés

tant.
què s’està movent a escala europea en l’àmbit,
tiva amb joves, i alhora, conèixer d’altres iniciatiment dels i les joves que més dificultats tenen.

EL SUBMARÍ
Gràcies a la Pere Tarrés, un grup de professionals voluntaris de la Fundació
Etnia van fer revisions oculars al nostre centre amb la col·laboració del Centre
Universitari de la Visió de la UPC atenent a 117 infants i joves de Mans a les
mans. Arran d'aquesta col·laboració van detectar que 54 infants necessitaven ulleres i ells mateixos van poder escollir la muntura que més els agradava. Etnia va encarregar a l’òptica Bassol ulleres per tots els infants que les
necessitaven, sense cap cost per a les famílies.
Al maig vam gaudir de la visita del Daniel i la Mireia d’ADE Group. Dos
odontòlegs que van venir a la fundació per a fer una formació a l’equip sobre com treballar hàbits d’higiene bucodental amb els infants,
van revisar l’estat dental dels nens i nenes de 7 a 12 anys i van detectar
que 41 infants necessitaven tractament odontològic.
ADE Group i

la Fundació Pere Tarrés, col·laboraran per tal de poder

adaptar els preus a les famílies i així intentar que es duguin a terme els tractaments necessaris.

BON PORT
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT
Els i les joves de VOLS UN COP DE MÀ?
han estat experimentant amb dues arts:
la culinària i l’art urbà. Han decorat
material escolar,

fet pizzes delicioses,

quadres per a la sala, postres que treuen
el sentit i s’han expressat a través de la
pintura. Sempre és un plaer treballar la
Aquest trimestre, els i les joves de VOLS UN COP DE MÀ?,
hem fet un curset d’iniciació al voluntariat impartit per Càritas.
L’objectiu final d’aquest curs era que els i les joves poguessin
fer un voluntariat. Vam aprofitar l’enllaç amb la fundació Ared i
vam anar a “La Llavor”, una residència per a immigrants o
amb pocs recursos al peu de Collserola. Ens van acollir molt
càlidament, amb somriures i àpats. Ho vam compensar amb
un matí de dissabte treballant allà, ajudant a netejar i ordenar
els terrenys de la residència. Entre carregar llenya i recollir
branques podades, al ritme de la música juvenil, va passar el
matí volant. Ha estat una experiència molt enriquidora i gratificant per a tots. I així ho han demostrat els nois i noies que
tenen moltes ganes de repetir.

creativitat dels joves. Creiem que és molt
important despertar en ells aquest esperit
creatiu que en moltes ocasions no saben
que porten dins.

Curecan és una entitat que es dedica a fer teràpies amb animals i que ha
participat amb els diferents projectes de la fundació. Per exemple, alguns
dels joves de la

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) han

fet un projecte d’APS (Aprenentatge en servei) a les sessions de teràpia canina que realitza Curecan en una residència d’avis del barri de la
Barceloneta. Cada dos dimarts, un noi de la UEC ha participat en aquest
projecte.

30 joves han passat per l’ABANS

DE DECIDIR HAS DE

PROVAR des de l’octubre. Alguns d’aquests van venir per iniciativa pròpia i d’altres arriben per la demanda de centres i serveis
propers.
Aquest any hem fet dos grups, en el primer es van duu a terme
tallers d’electricitat, jardineria, fusteria, construcció, pintura, soldadura. I en l’altre, restauració de mobles, informàtica i electricitat.
La major part d’aquests joves van deixar el projecte per assistir a altres formacions o directament per incorporar-se a alguna feina. Aquells qui han arribat a final de curs estan preinscrits per realitzar algun PFI el mes de
setembre.

MAR OBERT
SPAI-T

ESPAI D’INTERVISIÓ
Gràcies a la TIAFLM i a la Fundació Sant

Ja estem a les portes

Pere Claver hem pogut tornar a gaudir d’un

de l’estiu i, com cada

espai de supervisió per l’equip educatiu.

any,

Poder compartir experiències amb companys

marxa de Campolònies!

de diferents àmbits d’intervenció del nostre

Aquest any del 25 de

barri, fa possible veure les possibilitats que

Juny a l’1 de juliol visi-

té una família, infant o jove quan es treballa

tem la Garrotxa, terra de volcans, per on farem ruta descobrint

la seva situació.

el bosc de la Fageda d’en Jordà, caminant per alguns dels vol-

Aquest espai ha permès fer les derivacions

cans més coneguts del territori i ens acollirà Santa Pau, un dels

de manera més ràpida i directa. Crear una

pobles medievals de la zona.

xarxa real de comunicació i d’intervenció, de
seguiment i d’acompanyament. Creiem que
aquesta és la metodologia idònia per tal de
intentar anar avançant en els processos de
creixement dels infants, joves i les famílies a
les qui acompanyem.

l’esplai

Spai-T

L’estada de colònies serà a Mas Pinadella, una masia feta casa
de colònies a Begudà, on volem viure grans aventures, jocs i
tallers, moments màgics amb el grup, vetllades d’estels i cançons i un grapat de bones experiències i amistat. D’aquesta manera acomiadem aquest curs 2016-2017, carregant piles per
l’estiu! Bones vacances!

Des de Mans a les mans volem FELICITAR
A LA MARTA per haver estat mare i
donar la BENVINGUDA A LA MARIA!!!!!

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 fer visible
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 mans.

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

www.facebook.com/mansalesmans

Amb el suport de:

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

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

