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EDITORIAL
La gent que no es rendeix i
s’arremanga a més de fer funcionar el món, sol ser la més feliç”.
Cada vegada que algun voluntari
o voluntària amb el seu esforç i
talent fica la banya en un problema de la societat i el resol, posa
en evidència molts mecanismes
professionalitzats i fa quedar fatal
els catastrofistes que perden arguments per justificar el seu passotisme... La força del voluntariat,
l’afició dels aficionats i l’amor
dels amateurs no són un joc de
paraules: existeixen... De l’esforç
que fas sense cobrar en diuen
desinteressat, però en realitat el
fas amb el màxim d’interès:
t’interessa molt que allò funcioni.
(De l’article de Carles Capdevila: “Catalunya amateur”, al diari
Avui del 10 desembre 2008)
Des de “Mans a les Mans” experimentem com les persones voluntàries són un conjunt de personalitats que posen el seu segell especial a la tasca comuna. I
a la vegada no només cadascú fa
la seva feina sinó que es viu com
un treball en equip com una
simfonia d’orquestra. Constatem
també que entre persones
grans, que poden i volen fer activitats voluntàries, i persones
joves és possible articular un
equip complementari i dinàmic,
com també entre persones més
properes o integrades en l’ambient del projecte i altres persones provinents d’àmbits socials
diversos. Aquest intercanvi pot
enriquir el mateix projecte i la
comunicació i interacció en l’equip de voluntariat.
Esperem el curs que ve anar
creixent en quantitat i en qualitat
en l’acció del voluntariat que
porta endavant els diversos projectes.

Testimonio de
Francisco Duran

Cuando me pidieron que escribiera unas líneas
sobre por qué hago tareas de voluntariado me
quedé sorprendido y casi bloqueado, puesto que
es algo ya tan habitual que no concibes que tenga
que haber un porqué. No obstante, agradezco la
oportunidad que se me ofrece, porque, del mismo modo,
creo que todo aquello que se hace a conciencia tiene más
valor, porque no está viciado ni de rutina ni de inercia.

Andando el tiempo me he convertido en uno de los monitores
más veteranos del Submarí, excepción hecha, de Ramon y
María Teresa, quienes para mí
tienen ese carácter de referencia, de faro.
Acudo los martes y los jueves,
y, además de participar en los
juegos y en los talleres, me
ocupo de echarles una mano
con los deberes a un grupo integrado por Mark, Tatiana, Doris, Christian, en pleno fragor
de la ESO y de su crecimiento
físico y emocional.
Tratar con chavalería no siempre es plato de gusto, a veces
puede resultar ingrato y frustrante. Y, entonces, la pregunta
no es tanto por qué empezaste
a hacer voluntariado sino por
qué continúas. Pues bien, pensando en todo ello, en contra
de lo que sostenía aquel filósofo, que el hombre es un lobo
para el hombre, creo que antes
al contrario, la naturaleza del
ser humano es solidaria, cordial y colaborativa. Y quiero
pensar que mi acción, mi intervención en el hábitat, en el medio ambiente, de estos chavales del Submarí les puede ser
útil, que tengo algo, por ínfimo
o insignificante que sea, que
les puede hacer mejores o que
les puede servir en el futuro.

No es soberbia, es una convicción. Además, también recibes
mucho de ellos y, por lo tanto,
también yo mejoro gracias a
ellos y, lo que me parece muy
relevante en tanto que persona
ya adulta: evoluciono.
Para mí, este último aspecto es
mi recompensa y el mejor antídoto contra lo que considero el
principal riesgo que se cierne
sobre cualquiera que haga tareas de voluntariado social: la
autocomplacencia, creerse más
solidario, más concienciado y
altruista que nadie.
Con el nuevo modelo de gestión que se ha implantado en
los últimos cursos también he
establecido un nuevo vínculo
que me ancla todavía más al
Submarí: el respeto por el
(gran) trabajo que desarrollan
sus responsables, y porque me
siento involucrado en su proyecto.
Como conclusión, voy a tomar
prestado un título de película
que me encanta. Con estas coordenadas que acabo de plantear (que no son todas las que
dan sentido a mi vida, pero sí
algunas de ellas, y de las más
emotivas quizá) voy trazando
“Mi mapa del mundo”. Y ya se
sabe que un mapa es un utensilio bastante útil para encontrar
nuestro propio camino.

Des del mes de març
s’està fent ARTETERÀPIA a “El Submarí” i la
valoració és molt positiva. La MARIA REGÀS,
psicòloga i artista, a través de la “Fundació Ajudantajudar”, és la que
s’encarrega de les activitats amb els infants. A través de diferents eines artístiques
(pintura, escultura, dibuix i fotografia) es
facilita un espai on els infants poden expressar les seves emocions, comunicar-se,
relacionar-se, créixer i crear. Estem molt
contents de la seva col·laboració i esperem
que pugui continuar al proper curs.

Era una excursió gratuïta a la qual ens va invitar la
Fundació de Voluntaris de La Caixa. Vam participar 35
nens/nes i 4 educadors/eres
PORT AVENTURA
Adrián Murillo
10 anys
El 18 d’abril, els nens i nenes del Submarí vam
anar al Parc d'atraccions de Port Aventura. Vam
agafar un autocar. Durant tot el viatge tots estàvem molt nerviosos.
En aquesta excursió no només hi érem nosaltres sinó més nens d’altres centres infantils.
Quan vam arribar, nosaltres ens vam separar
en tres grups (els petits, mitjans i grans), i va
començar l’aventura.
Primer, ens van pujar a les atraccions d’aigua.
Van ser molt divertides! Com que feia bon dia
de seguida es va eixugar la roba mullada.
Portàvem un mapa que ens ajudava a decidir a
quina atracció volíem anar. No tothom volia
anar a les mateixes però sí que intentàvem decidir-ho entre tots.
A l’hora de dinar, vam anar a la Cantina Mexicana, mentre menjàvem, van ballar i cantar un

grup de música mexicana. A la tarda vam continuar amb la resta d'atraccions.
Va ser un dia molt xulo, vam riure molt i ens ho
van passar molt bé.

EL CASAL D’ESTIU
Hem pogut organitzar un casal d’estiu de tres
setmanes de duració del 22 de juny al 10 de
juliol, amb 31 infants que hi participen.
Esperem que respongui a les perspectives que
voluntaris i monitors hi hem posat.

Les activitats les
fem sempre el tercer dissabte de
cada mes. Però,
com a treball voluntari que és, i
tenint en compte
que totes quatre
tenim altres responsabilitats a fer com ara la feina i els estudis, ens hem de repartir les tasques per poder-les
fer en els nostres moments lliures, respectant els horaris de cadascuna.
Per aconseguir-ho, ens reunim
un cop per setmana per a la preparació de les activitats, el seu fil
conductor, les dinàmiques, etc.
Sol ser un dia en què totes puguem estar presents per aportar
la nostra visió personal.
Jo, la Laura, fent aquest voluntariat he rebut moltes coses dels
nens amb els qui he estat oferint
tan sols part del meu temps.
També he viscut molt bones experiències tant amb els nens
com amb les meves companyes.
De totes les coses que he pogut
rebre em quedaria amb el somriure que un nen o nena pot mostrar-me després d’haver fet una

Testimoni
Laura i
Anna
Som la Laura i l’Anna, dues noies
de 19 anys que fem de monitores
voluntàries a l’Spai-T. També
som monitores a les colònies que
la nostra parròquia fa als estius, i
portem un grup de confirmació.
A l’agost de l’any passat, la Blanca i la Jenny ens van proposar
formar part de l’equip de monitores del nou Spai-T.
Però, què és l’Spai-T? Entre 4
monitores hem posat en marxa
aquest esplai que mira de ser un
lloc de trobada per a aquests
nens i nenes, dels quals n’hi ha
que provenen de famílies desestructurades.
Tot això és possible gràcies al
suport de la Joc i Mans a les
Mans. A més de l’ajut econòmic
hi trobem un recolzament emocional i una guia que ens ajuda a
visualitzar millor els nostres objectius dins de l’esplai.

Spai-T
Lydia Carnero
13 anys
Jo penso que l'Spai-T és una molt bona idea per
ajudar a què la gent del barri es conegui i per
fer que els nens i joves del barri passin una molt
bona estona. Crec que el barri necessitava un lloc
així perquè amb l'ajuda del Spai-T els nens també
aprenen moltísimes coses sobre el barri, ciutat, el
companyerisme, el valor de l'amistat...
Jo ficaria algun esplai més, però dedicat a més
petits perquè els nens més petits també tenen
dret a passar una bona estona i aprendre coses
noves.
L'Spai-T el vaig conèixer a través dels qui em preparen per la confirmació, l'Anna i la Laura, que
també són monitores de l'Spai-T, em van dir que
seria divertit, que coneixeria a molta gent i moltes
més coses i jo em vaig apuntar perquè vaig pen-

activitat organitzada amb el meu
esforç i il·lusió com a senyal que
l’hi ha agradat, ha gaudit, i així
és com et dóna les gràcies.
Jo, l’Anna, he viscut moments
d’arribar a pensar que no podria
continuar amb aquest ritme del
voluntariat, ja que requereix
molts dies de dedicació, responsabilitats que per mi fins ara
eren noves i tot plegat semblava
una mica estressant.
Ara bé, quan arriba el dia de dur
a terme tot el que hem estat planejant durant setmanes, quan
veus que els nens i nenes aprenen coses noves, viuen noves
experiències, fan nous amics...
Quan veus tot això, t’adones que
ja ha valgut la pena l’esforç dedicat. I encara més, et motiva a
continuar i a millorar les dinàmiques amb noves creacions, et
mou a anar a formar-te més encara com a monitora fent monogràfics formatius en els diferents
aspectes de l’educació i lleure
infantil/juvenil. A la fi, és un
plaer poder dedicar-me a l’SpaiT i sincerament rebo moments i
emocions que no podria comprar per cap preu.

sar que seria una bona idea
per sortir de la rutina de l'institut.
Hi vaig perquè m'agrada molt
riure, conèixer gent i aquest
és un dels llocs on pots
fer totes aquestes coses.
L'any que ve segur que continuo perquè aquest
any m'ho he passat súper bé, les monitores s'ho
han currat moltíssim els jocs, les gimcanes, les
excursions...
Jo animo als nens i joves del barri perquè s'apuntin a aquest esplai perquè val la pena divertir-se,
riure... per gaudir la vida.
Opino que l'Spai-T no es conegut per això jo m'animo a fer aquest testimoni per donar-lo a conèixer.
L'Spai-T m'aporta alegria, diversió, amistat, solidaritat amb els altres i sobretot COMPANYERISME
que crec que és súper important. Us puc assegurar que mai sortireu del Spai-T sense un somriure.

BALANÇ DEL PRIMER CURS DE L’SPAI-T
Estem molt contents de la resposta dels infants i adolescents com també de les famílies. De manera molt
regular, un dissabte al mes, 25 infants han anat participant. Com fets més remarcables destaquem `’anada a
Montserrat el 21 i 22 d’abril amb la Romeria Parroquial. Vam pernoctar a l’alberg i el dissabte vam fer
l’excursió a Sant Joan. Ens vam acomiadar del curs
amb la nit del futur: vam sopar tots junts i ens vam
quedar a dormir en els locals i el matí vam fer una
gimcana d’aigua.

PROJECTE “VOLS UN COP DE MÀ?”,
PER ADOLESCENTS I JOVES EN RISC
S’han pogut establir les relacions convenients
per acompanyar un bon grup d’adolescents
amb el repte que se sentin reforçats i més segurs de si mateixos. D’un de’ells, de 17 anys,
hem aconseguit que fes la inscripció al curs de
formació professional de grau mig
d’informàtica

LES ACTIVITATS DE MANS A LES MANS SÓN VALORADES PER CÀRITAS
Ens volem fer també ressò de la informació apareguda en el full dominical del 14 de juny de 2009 de
les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Amb el títol “El Submarí vol créixer “
s’informa de la voluntat per part dels professionals i voluntaris que hi treballen d’anar ampliant les seves activitats per poder oferir més places de reforç per als infants i adolescents del barri de la Marina,
especialment per a les famílies amb més necessitats. Aquest desig és promogut pel fet que hi ha actualment una demanda de més de 60 nois/es en llista d’espera. Per això demanem la col·laboració de
Càritas i de tots aquells que ens vulguin ajudar.
Tant de bo que la informació del Full diocesà contribueixi a trobar les ajudes necessàries per fer aquesta ampliació. Ara tenim la possibilitat d’un nou local més ampli si podem comptar amb algunes aportacions per posar-lo en condicions.

On localitzar-nos:
C. Mare de Déu de Port 350 08038 Barcelona Tel. 93-331-59-41
Correu electrònic:
fundaciomansalesmans@gmail.com
Com col·laborar:



Fes-te’n voluntari i participa en algun projecte amb infants, adolescents o gent gran.
Aportació econòmica a “La Caixa”,
número de compte 2100-0437-47-0200170612

Amb el suport de:
FUNDACIÓN

ZAMORANO

MANS A LES MANS, Fundació privada inscrita en el registre de fundacions de la Generalitat
de Catalunya el dia 12 de juliol del 2004
CIF: G63509616

