ENS AJUDES A ASSOLIR ELS NOSTRES REPTES?
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BUTLLETÍ
FULL
INFORMATIU

ARA ET NECESSITEM! Ja no podem esperar més per a adequar el local i cobrir totes les tasques
educatives de manera eficient i per millorar la qualitat dels serveis que oferim i oferir-ne més.

Ens ajudes?

En nom de la Fundació vaig dir unes paraules introductòries al concert.

#mésmans

Volien expressar el que experimentem com a més valuós en el dia a dia i
com podem treure, per a la nostra entitat, semblances ben adients de
l'activitat de l’orquestra.
Vaig dir als músics, que el concert que ens anaven a oferir, segur que seria
Josep Hortet

Adequació dels sanitaris

Escala d’emergència

Instal·lació d’un ascensor

Revestiment de la façana

67.000 €

67.000 €

66.000 €

165.000 €

President de la Fundació
Mans a les mans

font d’inspiració i estímul per a la vida de la nostra entitat.
Precisament les mans tenen molta importància en la creació artística d’una orquestra, i més quan s’hi posa el cor i la saviesa professional, per

construir una bella simfonia musical. I dins la vostra melodia la veu de la Laura ens brindarà sentiments

Pots fer la teva aportació a través de:

de vida i amor.

www.mansalesmans.org

Així, seguint el concert, l’equip de “mans a les mans” trobarà nou impuls per afinar bé en el seu treball,

“La Caixa”: ES56 2100-0437-47-0200170612
DONATIU

VISITA’NS

DIFON

Fes-te’n soci! Ajuda’ns a portar endavant els projectes. Dóna’ns la mà!

també fet amb el cor i la saviesa professional.
Sobretot desitgem que els infants, adolescents i joves trobin, entre nosaltres, inspiració per a saber ser
bons solistes de la seva pròpia vida, que vagin creixent de manera digna, harmònica i comunitàriament
vàlida.

C/Foc, 100 (08038 Barcelona)

93 223 79 23

Més de 500 assistents, 61 músics,

fundacio@mansalesmans.org

www.mansalesmans.org

un director i una cantaora.
Per a moltes persones era la pri-

www.facebook.com/mansalesmans

mera vegada que escoltaven una
orquestra simfònica en directe...

Amb el suport de:

però, per la gran majoria, no serà
la darrera!!!

Altres entitats col·laboradores:
PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT
PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

CONCERT SOLIDARI

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

Moltes gràcies a totes les persones que ens van ajudar a organitzar aquest concert, als assistents i a les persones
que van fer una aportació a la Fila Zero per col·laborar amb la Fundació. Si us ve de gust... Intentarem REPETIR!

TREBALLEM EL QUOTIDIÀ!

Els ESPAIS en els quals es duu a ter-

El passat 6 d’abril, 22 persones de l’equip de la Fundació Mans a les mans ens vam aplegar en una
jornada matinal, de formació i reflexió sobre la tasca que realitzem amb més de 250 infants i joves.
Vam centrar aquesta trobada en els espais i moments quotidians que compartim amb els infants i
vam comptar amb la Núria Martínez Fernández, vicepresidenta del MCCEC (Fundació Pere Tarrés)
per a fer-ho. Reflexionar sobre la importància de la quotidianitat significa fer valdre la tasca educativa en tot allò que queda fora del marc normatiu de les activitats, tallers, classes..., és fer aflorar la
rellevància de molts moments invisibles que ocupen gran part del dia a dia.

me l’activitat necessiten ordre i neteja. Educadores i monitors som responsables que així sigui, però hem de
comptar amb l’ajuda i la participació
activa d’infants i joves per a fer-ho
possible entre totes.

El treball dels HÀBITS D’HIGIENE està

Durant les ESTONES LLIURES te-

molt present al dia a dia amb infants i
joves. Després de berenar, rentar-se les
dents és essencial i també les mans. Caldria incorporar ara l’hàbit de rentar-les
també després de les estones fora al pati.
Fomentem que siguin conscients del seu
cos i que aprenguin a tenir-ne cura.

nim l’oportunitat de conèixer i crear
vincle amb infants i joves a través
del joc i el lleure. És també un espai
on es poden oferir alternatives d’oci
més enllà del futbol i utilitzar el mòbil com a eina educativa.

Els HORARIS de la tarda acostu-

Cada tarda, infants i joves dediquen una
estona a l’alimentació equilibrada. El

men a ser més marcats, amb
menys marge a l'espontaneïtat.
Trobar dinàmiques flexibles pot
ser molt enriquidor per deixar que
infants i joves aprenguin a ser els
protagonistes de les seves vides.

BERENAR és l’àpat que comparteixen
tots i totes. Sempre consta d’un entrepà, una peça de fruita i un got de llet,
per a oferir-los una dieta ben completa.
Compartir el berenar a la vegada que es
comparteixen anècdotes i somriures
esdevé un espai molt enriquidor.

ACTIVITATS D’ESTIU 2019
Els INICIS I TANCAMENTS són part
fonamental de la rutina de la fundació.
Acollim amb un “bon dia” o “bona tarda”, preguntem com han estat i donem
espai per la resposta buscant els ulls d’aquell qui parla. Donar importància a les
cloendes, als tancaments de les activitats
ajuda a acomiadar tot allò compartit i a
fomentar l’esperit crític.

Colònies a SANT ANDREU SALOU (Gironès)

De l’1 al 5 de juliol

60 infants i adolescents de
7 a 14 anys

Ruta en BICI d’OLOT a SANT FELIU DE GUÍXOLS De l’1 al 5 de juliol

12 joves de 15 a 17 anys

CASAL d’ESTIU

Del 8 al 19 de juliol

60 infants de 7 a 14 anys

Taller temàtic: K-SAL V-TAL

Del 8 al 19 de juliol

20 joves de 14 a 17 anys

Tallers del Servei de Dinamització Imagina’t

De l’1 al 12 de juliol

20 infants de 6 a 13 anys

Casal d’agost (Càritas)

Del 29 de juliol al 30
d’agost

30 infants de 5 a 13 anys

passar gana, a no patir malnutrició, a ser protegits de les malalties, a l’accés d’aigua potable de qualitat i tractada en condicions

sanitàries correctes, a tenir nom i cognom, nacionalitat i a saber qui és els seu pare i la seva mare, a ser lliure d’expressar-se, a tenir opinions, a accedir a la informació, a participar en les

decisions que els afecten, a la llibertat de religió i a viure en un context segur i protegit que preservi el seu benestar.

Aprenem a mirar els infants com a persones que són i amb drets... Tot infant té dret a viure, a rebre una educació, a gaudir d’una vida social, a construir el seu propi futur, a menjar, a no

