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La festivitat cristiana del Nadal té
llums i ombres. D'una banda, la
joia i l’esperança de Jesús, fet
infant, amb els braços oberts al
món sencer. De l’altra, la realitat
dura i difícil de moltes persones.
Veiem, dia a dia, el patiment dels
qui han perdut la feina i no poden
fer front a les necessitats familiars;
dels ancians, amb pensions per
sota del llindar de la pobresa; de
les persones sense llar; dels joves
amb poques possibilitats de
trobar feina. Per a moltes
persones, el Nadal serà motiu de
dolor per tantes pèrdues... Volem
fer-los costat.

(Extret d’un escrit de Càritas
diocesana)
SPAI-T
DESCOBERTA
D’UNA CIUTAT:

EXCURSIÓ A
GIRONA
SPAI-T “ Espai d’educació en el
lleure infantil i juvenil . Una de les
últimes aventures va ser l’activitat
que van fer al novembre. Els
infants i adolescents desconeixien
el seu destí, nomes sabien que
havien de descobrir una ciutat, la
seva història, la seva gent, costums
i llegendes.
L’esperit del dia era conèixe’ns més
com a grup sobretot amb totes les
noves incorporacions.
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d’aquest any, ja som 40 NENS I NENES!!!, aprendre a
descobrir una ciutat, treballar l’orientació, fomentar la
iniciativa en els jocs, respectar l’entorn, treballar en equip i
interaccionar amb la gent de la ciutat.
A les 8.30h monitors i nois i noies de SPAI-T ens vam dirigir
cap a l'estació on agafaríem un tren al destí secret. Durant el
camí, inquiets per descobrir on aniríem, tots preguntaven
“ però on anem, on anem?”
Per fi vam arribar al nostre destí: GIRONA. Allà es van fer 5
equips que participarien en una gimcana-descoberta on els nois
i noies amb unes fitxes amb
preguntes, proves i
fotografies,
havien d’esbrinar qui és l’alcalde, saber la
llegenda de Sant Narcís, què diu la llegenda que s’ha de fer per
tornar a Girona... Tot en dues hores així que equips a córrer!
Van haver de recórrer els llocs més emblemàtics de la ciutat:
la Muralla, la Catedral, els ponts de Girona, el barri del Call, el
carrer més estret de Girona, Banys àrabs, plaça de
l’ Ajuntament, la sinagoga, el riu Onyar i finalment el Parc de
la Devesa. Allí vam gaudir del dinar compartint totes les
anècdotes i aventures dels grups. Vam jugar al PARTY
GIRONA i els més petits van recollir fulles per fer uns
magnífics dibuixos imaginatius.
La gent de Girona va ser molt maca, participativa. Ens van
guiar

quan no sabíem on estaven les coses, ens van deixar

bolígrafs per escriure, van ballar la conga amb nosaltres, ens
van explicar les llegendes de la ciutat, ens van deixar mapes de
la ciutat, es van fer fotografies divertides amb nosaltres i van
respondre a les preguntes que tots els grups van fer.

MOLTES GRÀCIES GIRONINS i GIRONINES!!!

I JO, QUÈ PUC FER PER
MILLORAR EL MEU
BARRI?
COORDINADORA DE MANS A LES MANS

Marta Candial
Em dic Marta, tinc 35 anys i he crescut i
viscut sempre al barri de la Marina (Zona
Franca). Des de petita he tingut la sort de
participar a diferents entitats i activitats del
barri: a l’esplai El Submarí, l’Escola del Port,
els grups de la parròquia, a la JOC… d’on he
rebut el testimoni de molta gent que s’oferia
per donar-nos el millor, per transmetre’ns
uns valors, per educar-nos, per fer més feliç
la nostra infància i adolescència…Des d’aquí
també he pres consciència de la importància
de retornar tot allò que hem rebut, penso
que la Vida m’ha donat molt i jo també em
sento amb la necessitat d’anar compartint tot
allò que a mi m’ha omplert i m’ha ajudat a
créixer perquè d’altres també ho puguin
gaudir. Així que des d’aquest estil, ja vaig

començar com adolescent, a acompanyar
grups d’infants, després com a monitora i
responsable de l’esplai “El Pati”, en Joves de
la Marina, en la JOC…Ara farà 5 anys que em
van proposar ser la coordinadora de Mans a
les Mans, nova entitat que sorgia al barri de
La Marina; era tot un repte ja que en aquest
cas volia dir engegar un projecte nou. És un
esforç important de feina, de dedicar-hi
temps, de mal de caps i preocupacions …
però, també és un goig veure els primers
fruits, que els projectes van agafant forma,
que hi ha molts infants i adolescents que els
estan gaudint, que s’està donant suport a
famílies que tenen més dificultats per
l’educació dels seus fills/es…
Penso que cadascú/na tenim molt per
compartir amb la resta, i que només amb la
nostra implicació (per petita que sigui)
podem transformar els nostres ambients.
Ara el meu camí passa per Llatinoamèrica.
Cap a finals de març marxaré a Arequipa
(Perú) i a Bogotà (Colòmbia) on estaré 6
mesos a cada país com a voluntària en
projectes socials. Una experiència que segur
m’enriquirà molt per quan torni al barri. Fins
aviat!

Trobareu un infant en bolquers posat en una menjadora”
(Lluc 2,1-2.)

La llum honesta i senzilla de moltes persones,
com la llum de la menjadora de Betlem, dissol
els núvols de l'ambició, la corrupció, l'avarícia
i la insensibilitat.
Vulguem-nos honestos, austers, solidaris,
participatius, inconformistes... per tal que la
Bona Nova arribi a totes les persones que
pateixen per la seva salut, per la seva
pobresa, per la seva solitud, pel seu
desconcert davant la vida.
I és que hi ha un Estel, diguem-n'hi com n'hi
diguem, que assenyala el camí de l'estimació a
tota la humanitat.
BON NADAL!

Vitrall fet pels nens i nenes del SPAI-T

María Regás Gregori Mediante la expresión Hemos construido cajas del self,

artística (pintura, escultura, dibujo y fotografía)
Directora fundadora
los participantes aprenProyecto ArtperTots i
den a expresar sus sentivoluntària d’art-teràpia a mientos y pensamientos
“El Submarí”
a la vez que juegan, se
relacionan y exploran
www.artpertots.com con nuevos materiales.
¡En el “El Submari” el
EL TALLER DE ARTPER- taller de Artpertots ya ha cumplido un año! Ha pasado rápido,
TOTS EN EL SUBMARI
pero mirando atrás, tanto
El taller de arteterapia del profesionales como voluntarios y
Proyecto
Artpertots, de la sobre todo los niños, hemos
Fundació Ajudant Ajudar, es un hecho un divertido y profundo
proyecto social, educativo y viaje como personas.
terapéutico que pretende llevar Los 40 participantes, divididos
los beneficios del arte, tanto las en 4 grupos, nos reunimos una
herramientas de bellas artes hora a la semana en las coloridas
como el marco para poder instalaciones del Submarí para
desarrollarlas, a los niños, trabajar, a través del arte, las
mujeres y familias más necesita- dimensiones de nuestra persodas de la ciudad de Barcelona.
nalidad e intentar tener una viDicho proyecto trabaja para sión más amplia sobre nosotros
mejorar la calidad de vida de sus mismos, los demás y el mundo
beneficiarios así como también que nos rodea.
atender situaciones de gran Hemos pintado en grupo sobre
desigualdad y exclusión social a un mismo trozo de papel, para
través de una actividad dónde aprender a respetar el espacio
desarrollar
sus
habilidades individual, para fomentar la
sociales, creatividad, autonomía, cohesión
de
grupo,
para
autoestima, auto-confianza e aprender a compartir y para
imaginación.
expresarnos ante los demás.

para integrar diferentes aspectos de nuestra vida como el
colegio, la familia, los amigos, el
barrio, o nuestro aspecto físico y
emocional.
Hemos
redibujado
nuestros
autorretratos, hecho anuncios
sobre nosotros mismos, jugado
con nuestra sombra y silueta, y
creado marionetas para descubrir quiénes somos o quiénes
nos gustaría ser.
Todo ello a través del lenguaje
artístico. Un lenguaje universal
que nos viene dado, que nos es
natural, y que nos ayuda a
fomentar un mayor autoconocimiento, aumentar la autoestima,
potenciar la creatividad, espontaneidad, intuición, habilidades
sociales, y mejorar nuestra salud
y calidad de vida.

.

El gran repte del 2010
Josep Hortet
President de la Fundació Mans a les Mans

Més voluntariat i més ajuda econòmica
Amb l’acord de la parròquia de Mare de Déu de Port i amb permís
de l’Arquebisbat de Barcelona, la nostra Fundació ha mantingut
contactes amb Càritas Diocesana per posar en marxa l’ampliació del
reforç escolar i educatiu “El Submarí”. Amb aquesta ampliació
doblarem e l nombre d’infants i adolescents que es beneficiaran
d’aquest servei: de 40 nens, passem a 80, que ja estan en la llista d’espera d’aquest curs.
Rebem el finançament bàsic de Càritas Diocesana, per l’ampliació del reforç i pels salaris de les
persones professionals. La Fundació es fa càrrec de les despeses del manteniment, aigua, llum i
neteja, i tot el material fungible.
I encara més important que això, necessitem més persones voluntàries que s’ofereixin a
col·laborar una o dues tardes setmanals.
Ajudeu-nos si us plau.
Gràcies per endavant!

Grups d’infants i adolescents
En aquest curs 2009-2010 s'ha assumit el repte de formar un nou grup de 10 nens i nenes d'edats
compreses entre els 10 i 12 anys. Aquest nou grup, juntament amb el que ja existia anteriorment,
estan portats per dues monitores Aquests grups es reuneixen els divendres a la tarda. Intentem
ensenyar als nens/es uns valors seguint una metodologia dinàmica, participativa i lúdica, amb
activitats entretingudes i variades. Amb això es busca que sigui el propi nen/a el que els vagi
descobrint i interioritzant al costat dels seus companys de grup, i incorporant a la seva vida de
família, amb els amics, a l'escola, etc.

Amb les
nostres
mans
donem
suport a:

Reforç escolar
“El Submarí”
Spai-T
Grups infants i
adolescents

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 i/o adolescents
Aportació econòmica a “La Caixa”,
número de compte 2100-0437-47-0200170612

Amb el suport de:
FUNDACIÓN ZAMORANO

mans a les mans, Fundació inscrita al:
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya el dia 12 de juliol del 2004
Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya el dia 16 de octubre del 2009
CIF: G63509616

