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Fer créixer els programes d’inserció “Pas endavant” i “Anem per feina”, cuidant sempre la
perspectiva de gènere.

2

Obrir un nou grup per a infants a partir de 6 anys.

3

Adequar el local per tal de millorar la qualitat dels serveis que oferim i oferir-ne més.

BUTLLETÍ
FULL
INFORMATIU
Això és Nadal!
Us presentem en aquest butlletí més el que ens esforcem a ser que les activitats en si
mateixes. L’ambient que aprenem a crear amb l’equip humà de més de 60 persones i
amb els més de 200, entre infants i joves, amb les respectives famílies.

Instal·lació de calefacció a les plantes i a la cuina 18.000€
Josep Hortet

Adequació de la cuina per a esdevenir taller d’aprenentatge 18.000€

President de la Fundació

Instal·lació d’un ascensor 63.000€

Pel que fa a l’educació crec que no s’han d’ensenyar les petites virtuts sinó
les grans.

Mans a les mans

No hem d’ensenyar l’estalvi sinó la generositat, no la prudència sinó el coratge, no
l’astúcia sinó la franquesa i l’amor a la veritat, no la diplomàcia sinó l’amor al proïsme
i l’abnegació, no el desig de l’èxit sinó el desig d’ésser i de saber.

Adequació dels sanitaris de les plantes 43.000€

Un clima del tot inspirat en el respecte a les petites virtuts fa madurar insensiblement cap al cinisme o cap a la
por de viure. Les petites virtuts per si mateixes no tenen res a veure amb el cinisme o amb la por de viure però
totes juntes i sense les grans virtuts generen una atmosfera que duu a aquelles conseqüències.

ENS AJUDES A MILLORAR EL NOSTRE LOCAL?
Pots fer la teva aportació a través de:

www.mansalesmans.org/donatius/

Copio unes frases, que trobo plenes de la llum de Nadal, de l’escriptora italiana Natalia Ginzburg (Les petites virtuts, àtic dels llibres, Barcelona, quarta edició 2017, pàgines 166-168).

“La Caixa”: 2100-0437-47--0200170612

C/Foc, 100 (08038 Barcelona)

93 223 79 23

fundacio@mansalesmans.org

www.mansalesmans.org

Quan les petites virtuts estan soles sense les grans virtuts són un aliment pobre per a la naturalesa
humana.

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

EL MILLOR REGAL PER AQUEST NADAL

felicitat de la persona · actitud positiva · Amor · estimar a cada infant · fer-lo sentir únic · Llibertat · diferència ·

L’acompanyament educatiu

La pràctica reflexiva dels professionals amb sentit d’equip

Com a voluntària he pogut comprovar l'efectivitat de
l'acompanyament escolar. Les nenes i els nens quan
tenen a prop a algú en qui confien se senten segurs,
perden la por a equivocar-se i, per tant, són més lliures per pensar.
Anar superant reptes els estimula a treballar i els fa
augmentar l'autoestima. Ho demostren amb un gest
amable o un somriure. És molt gratificant! - Silvia
Ortega, voluntària del programa El Submarí

La implicació de les famílies
Els infants i joves, durant la setmana, van a l'escola o a l’institut, al casal de barri, al submarí, a l'esplai... que actuen com agents educatius.
Però, on són la majoria de seu temps és amb la família. Quan pensem
en l'acompanyament de l'infant/jove hem de posar especial atenció en
l'acompanyament que realitzem amb les seves famílies com a peces
clau de la funció educativa i responsabilitat que tenen vers al desenvolupament del seu fill/a. Escoltar necessitats, establir els objectius i les
pautes d'actuació comunes enriqueixen la seva adquisició d'hàbits
saludables.— Cristian Cobacho i Marta Valencia, educador/a del programa El Submarí

Trobar-nos amb l’equip de Mans a les Mans per reflexionar sobre la pràctica ha
estat, en els darrers anys, una ocasió per endreçar la bona feina que s’està fent dia
a dia. Sovint la gran pressió de la feina quotidiana fa difícil destacar prou bé els
encerts, i identificar també què cal millorar al llarg de l’activitat duta a terme. Passar-los per alt impediria recollir allò que ens ensenya la pràctica quan ens aturem a
observar-la. Obrir una conversa assossegada entre els protagonistes (educadors i
educadores), identificant alguns punts clau de reflexió, ha afavorit que afloressin
iniciatives i s’inventessin noves formes de fer, que el propi equip va construint com
a fruit d’aquesta conversa. — Ramon Almirall, assessor de l’equip educatiu

El protagonisme de la persona
Vinc al Submarí a les tardes content. Perquè trec bones notes. Al
Submarí hi faig activitats com la d’avui ensenyes tu. Aquesta activitat m’agrada perquè la diu un company. Perquè la fem amb fulls.
Quan fem l’activitat el grup està content.— Maruan El Mail, infant
del programa El Submarí

El treball de la interioritat
Els i les joves de la casa es troben en una etapa de recerca de la seva identitat i del seu paper en la societat, és una etapa vital difícil a nivell de gestionar emocions i relacions. Nosaltres creiem fermament que tots els i les joves tenen una capacitat que els fa únics, i és per
això, que estem sempre disposats a treballar per buscar aquesta habilitat o motivació.
Els oferim eines per tal que puguin desenvolupar-se, a través del treball en equip i, per tant
la relació amb companys i educadors. Realitzem activitats per reflexionar sobre els temes
que afecten el seu dia a dia, fomentar un esperit crític i promoure un pensament propi,
sempre respectant l’opinió dels companys. Els i les joves que acompanyem cada tarda han
de ser feliços i ens esforcem dia a dia perquè ho puguin ser en els espais que els oferim. —
Roberto Cobo, educador del programa Vols un cop de mà?

El grup de Grans ens va proposar construir una OCA gegant per tal de
poder proporcionar una eina educativa al nostre gran pati. Amb
aquest projecte, els nois i les noies, treballaran la seva creativitat, i
podran oferir un recurs més a la nostra entitat, del qual tots els infants en podran fer ús. - Erlin Escobar, monitor del programa El SubQuantes vegades ens hem parat a contar respiracions? A sentir el cos? A adonar-nos del
marí
El treball en grup
munt de pensaments que ens passen pel cap? O pensar en l’aquí i l’ara? Què veiem, què
sentim, què olorem...?
La tasca dels i les educadores necessita d’espais per dir-nos què hem fet, què se’ns ha
Adonar-nos del que passa dins nostre és viure connectats amb allò que som realment. Cal
escapat i què hauríem de fer per millorar el nostre acompanyament als nois i noies i
aturar el cos i la ment i fer el viatge cap a un mateix, que és el viatge més interessant i
el mutu com a equip. Tenim diferents espais i moments en què això és possible, i, per
atractiu.
a mi, han estat els diaris de cada vespre (moment en què el centre queda buit i l’eSi en la tasca educativa donéssim alguna eina perquè els infants i adolescents puguin experiquip té el seu espai per valorar el dia) on he pogut viure l’experiència de compartir
mentar l’aventura de connectar amb ells mateixos, hauríem fet un gran servei per la vivènangoixes, de recolzar idees de companyes, de revisar-nos i de buscar les millors escia de la seva pròpia vida. I és per això, que a la UEC hem incorporat a la rutina diària un
tratègies per abordar les situacions, sempre en equip i amb la finalitat de construir
espai anomenat calma on intentem fer silenci i parar durant cinc minuts. No és poc, i anem
noves mirades sobre els nois i noies, i sobre la tasca que realitzem. —Meritxell Flofent progressos. Continuarem l’aventura i veurem on ens porta. — Equip de la UEC Bon
res, equip de la Fundació Mans a les Mans
Port

comunicació · Humanisme cristià · felicitat de la persona · actitud positiva · Amor · estimar a cada infant · fer-lo sentir

Amor · estimar a cada infant · fer-lo sentir únic · Llibertat · diferència · respecte · diversitat · Justícia · drets dels infants · dignitat · Pau · estar en grup · convivència ·

únic · Llibertat · diferència · respecte · diversitat · Justícia · drets dels infants · dignitat · Pau · estar en grup · convivència · comunicació · Humanisme cristià ·

