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Colònies a SERINYÀ (Pla de l’Estany)

Del 2 al 6 de juliol

Infants i adolescents
de 7 a 15 anys

Ruta en BICI de la Jonquera a Palamòs

De l’1 al 6 de juliol

Joves de 16 a 17 anys

BUTLLETÍ
FULL
INFORMATIU
El moviment mundial de treballadors cristians, on
també participava ACO i HOAC, va fer aquesta de-

Del 9 al 20 de juliol

Infants de 7 a 13 anys

claració. Hi trobem conviccions de fons que també

Acció comunitària: DÓNA LA CARA PEL BARRI Del 9 al 20 de juliol

Joves de 14 a 17 anys

són inspiració per a la Fundació Mans a les mans:

CASAL d’ESTIU

“Reunim-nos aquí igual que els peixos petits ne-

Colònies a SAIFORES Spai-T—Xè ANIVERSARI
Casal d’agost (Càritas)

Del 23 de juny al 2 de Infants i joves de 6 a
juliol
18 anys
Del 30 de juliol al 31
d’agost

Infants de 5 a 13 anys

Josep Hortet

den junts formant un banc, una silueta perfecta

President de la Fundació

com un peix gros per protegir-se dels depreda-

Mans a les mans

dors del mar.
Reunim-nos per advertir temptadors silenciosos

que sigil·losament ens separen desfent la nostra unió, convertint els nostres

ENS AJUDES A ASSOLIR ELS NOSTRES REPTES?

problemes en “casos individuals”.

Pots fer la teva aportació a través de:

www.mansalesmans.org/donatius/

“La Caixa”: 2100-0437-47--0200170612

Reunim-nos perquè l’actualitat no rellisqui sobre nosaltres; per no treure
conclusions precipitades. Sinó per analitzar el joc de poder i calar el joc dels
beneficis econòmics.

C/Foc, 100 (08038 Barcelona)

Reunim-nos perquè no ens arrossegui el corrent, que empetiteix i oprimeix les persones, sobretot els

93 223 79 23

pobres i les dones. Siguem

fundacio@mansalesmans.org

www.mansalesmans.org

la veu pels sense veu perquè tots sentim que encara

www.facebook.com/mansalesmans

es fan coses constructives
entre persones, barris, po-

Amb el suport de:

Altres entitats col·laboradores:

bles i continents.

ACO

Reunim-nos en confiança

J&M ABOGADOS Y ECONOMISTAS

de Déu que ens acompanya

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT
PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

amb la seva mirada essent
veu en nosaltres, perquè
no ens donem per vençuts
rendint-nos al fatalisme,
sinó que, al contrari, fem

Fundació Mans a les mans
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número: 2000

camí cap a la pau i cap a
una societat harmoniosa i
justa per a tots.”

LES MATEIXES OPORTUNITATS PER A TOTHOM

Autodescobriment

Aprenentatge

Diversió
“El millor del Submarí són les activitats que
fem, sobretot els tallers d’esports (futbol, bàsquet...). A mi m’agrada molt venir-hi!”
Jordi Mendez, 9 anys
Programa El Submarí
“El que m’agrada més del Submarí són els divendres, perquè fem activitats especials: fem
teatre, mengem cereals i juguem més al pati.”
Wassima El Ghalbzouri, 10 anys
Programa El Submarí

“Per a mi la UEC és un espai que t’ajuda i descobreixes qui ets en realitat, perquè quan vaig entrar no sabia qui era. Tot és molt còmode i els
companys/es i tot són molt bons.”

“El Submarí és un casal para aprender y para que me ayuden con los
deberes y me siento bien.”
Shamil de la Cruz, 12 anys
Programa El Submarí

Alan Segarra, 14 anys
UEC Bon Port

Durant el curs 2017-2018 hem tingut:
Més de 260 infants i joves participants.
Un equip humà de més de 75 persones entre voluntàries i remunerades.
Més de 2.344 hores d’intervenció directa durant l’any.
Impossible comptar els minuts de converses amb les famílies.
Coordinacions amb 10 escoles de primària i 12 instituts de secundària.
Més d’un mal de cap...moltes preocupacions, nervis...No ens ve de gust comptar els moments de tensió a les activitats, o de patiment amb els famílies.
Fàcilment més de 3.120 abraçades i més de 16.900 somriures (segur que ens
quedem curts, no hem volgut exagerar!).
Complicitat amb més de 42 professionals dels diferents serveis sociocomunitaris del barri.
4 empreses amigues amb diferents treballadors/es implicats al nostre projecte.
Més de 25 visites “d’antics participants” amb un cabàs ple de bons records!
Moltes ganes de continuar!

Família
“Para mí el Submarí es un regalo, es como una
gran familia de amigos y amigas y con los monitores, porque he hecho buenas amistades. He
tenido muchas cosas malas y buenas pero se han
podido arreglar. He estado muy bien en el Submarí y feliz de pequeño. Es mi último año y me
gustaría quedarme un poco más, no quiero irme
porque aquí he estado muy bien, está estupendo.”
Javi Gaya, 18 anys
Programa Vols un cop de mà?

Confiança
“Al principio yo no me veía ahí, por el hecho
de ser mujer… pero después fui haciendo, y
a lo mejor los compañeros, como que me vi
más. Al principio no me salía y me estresaba, porque decía no me sale, y al final me
fue saliendo y yo creo que mejor. A mi me
gusta en verdad. Me siento bien.“
Laura Toledo, 19 anys
Programa Anem per feina

Coneixença
“És una forma d’acabar de conèixer el que se’t
dóna bé, i no tenies ni idea que et podia arribar
a agradar...”
Mariam Dominguez , 17 anys
Programa Pas Endavant
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