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EDITORIAL
La Fundació Mans a les mans vivim uns
moments d’agraïment, d’il·lusió i alegria
pel desenvolupament progressiu i constant dels projectes actuals i per la comprovació a la pràctica que són útils, encertats i
constructius, que fan un bon servei a la
infància i adolescència dels barris de la
Marina.
Estem contents per les noves persones
voluntàries i professionals que s’han incorporat de manera molt valida al treball en
equip dels projectes.
Estem contents per la perseverança i continuïtat dels infants i adolescents i la comunicació i participació de les famílies.
Estem contents per les ajudes econòmiques rebudes que fan possible la tasca i
especialment de la decisió de Càritas Diocesana de Barcelona per impulsar l’ampliació del Submarí en el nou centre que l’abril ha començat a funcionar. El seu acompanyament professional i les seves prestacions econòmiques han permès l’ampliació.
Que estiguem principalment contents no
treu que en segon lloc, estiguem també
preocupats.
El volum d’activitats i dedicació professional comporta importants despeses que de
moment anem portant bé per la
col·laboració d’algunes entitats socials i
una mica de l’Administració.
Per això amb ganes de consolidar els projectes demanem més ajuda directa de persones, famílies i grups que estimen aquest
barri popular de Barcelona.
Fem una crida a què ens ajudeu a sostenir
els actuals projectes que l’experiència
ens mostra com a vàlids i eficaços per a
lluitar contra la pobresa i millorar la promoció i dignitat de persones i famílies en
risc d’exclusió social. Gràcies.

Grup d’infants i
adolescents

En el primer trimestre de aquest curs vam estar treballant la pobresa i totes les seves conseqüències, no només en el tercer món, sinó també al nostre país.
Amb les explicacions de la nostra monitora vam poder
conèixer que eren les ONG en la nostra societat, llavors,
vam decidir nosaltres mateixos posar en marxa la nostra
pròpia ajuda.
Ens vam fer la nostra guardiola amb un “tetrabrik” de
llet i cada setmana l’hem anat omplint amb els nostres
estalvis o paga setmanal; no valia demanar res als nostres pares.
En el segon trimestre va passar una enorme desgràcia a
Haití on el país va patir un terrible terratrèmol, i van morir milers de persones. Sabíem que Haití necessitava l'ajuda de tot el món i que diferents ONG demanaven ajuda per enviar.
La Modes ens va explicar una mica com era Haiti i les
condicions de vida d'aquest país. Ens va dir que era el
país més pobre de tot el continent americà, que són uns
deu milions d'habitants i que el vuitanta per cent de la
població són molt pobres
També ens va dir que Càritas tenia un compte obert per
enviar diners i llavors vam decidir de portar la guardiola a Càritas perquè la nostra aportació fos utilitzada en
les necessitats d'aquest país. I el dia 26 de maig gairebé
a final de curs, li vam fer entrega sabent que arribaria al
seu destí.
No tots els diners de la guardiola els vam posar nosaltres. Un diumenge en una Eucaristia especial per als
nens vam portar la nostra guardiola i també van participar els nens dels altres grups i els seus pares, per això
estava una mica més plena.

Lliurament i
trencament de la
guardiola a la seu
central de Càritas

AVUI FA SOL
Neus Cerdà
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Els infants arribaran dintre d'una estona i el Submarí s'omplirà de vida un altre cop.
Les monitores els esperaran a la porta, mostrant el
seu millor somriure, d'altra banda un somriure
sincer que els hi neix des de dintre i esclata en
rialla quan els primers que arriben fan qualsevol
comentari inesperat.
Segurament una pilota volarà sobre els seus caps i
algú començarà un improvisat partit que acabarà
tot just quan algú recordi que avui toca taller
abans dels deures i per tant han d'entrar.

opinions i normes, però, potser, únicament una
persona o dues s’adonin que aquests minuts en
els que els infants s'expressen lliurement i escolten als altres son la essència del nostre projecte.
Aquest any hem aconseguit obrir un nou local per
al Submarí, un espai destinat als adolescents i joves, que ens dóna la possibilitat d'augmentar el
nombre d'infants que assisteixen al nostre projecte.
Aquest nou local (l'antiga escola PORT) ha estat un
pas molt important per al Submarí i s'ha pogut fer
gràcies a tot l'equip de persones que el va creure
possible i s'ho va plantejar, de la Fundació Mans a
les Mans i a Càritas que ha apostat per fer créixer
un projecte que és una mica de tots.
Els locals, els mobles, les decoracions, són importants, molt importants perquè dignifiquen les idees i fan que els infants del nostre barri puguin assistir a equipaments de qualitat; però ben mirat, el
més important del Submarí passarà d'aquí a una
estona a la porta, quan algú plantegi que toca entrar i un infant digui que potser podrien jugar una
mica més,

AVUI FA SOL.

Els dies de pluja ( gairebé tots els dilluns d'aquest
any) resulta més fàcil entrar, però avui fa sol i segurament la entrada esdevingui tot un repte i un
pacte educatiu que els farà créixer com a perso- AQUEST TRIMESTRE S ’ HA AMPLIAT EL REFORÇ
nes i aprendre a decidir, a discutir, a respectar ESCOLAR “EL SUBMARI” AMB UN SEGON LOCAL
En una ocasión le
preguntaron a Gabriel
G a rc ía
Márquez sobre la
educación de los
niños, y él conAna De la Torre testó que “lo único importante era
COORDINADORA DE
encontrar el ju“EL SUBMARÍ”
guete que llevaban dentro”.
La idea de que cada niño o niña lleva un juguete distinto y que el objeto es descubrir cual es y ponerse a
jugar con él, está muy vinculado con la idea de que
el juego educa.
El juego implica una relación con los otros. Si jugamos con otros, jugamos a estar con otros, a disfrutar
de la compañía, aprendemos a colaborar y esa es

El mejor
método de la
educación es
la felicidad.

una forma de liberación porque pretende disolver
las relaciones jerárquicas para dar lugar a una más
horizontal, más dinámica.
Educar en el juego es distinto a adiestrar. Educar es
dar vida y comprender la realidad de cada niño y
niña.
Cuando el adulto muestra el maravilloso don de ponerse en el lugar del niño, estar atento y mostrar interés, ese don es un regalo de amor.
El niño amado siempre tendrá más recursos para
enfrentarse a los problemas de la vida que el que no
lo ha sido nunca, por eso, ¿no hemos de ser consciente los educadores/as, padres y madres, familia…que el mejor método de la educación es la felicidad?. ¿No es acaso lo que todos anhelamos?...pues
entonces, seamos conscientes en nuestra vida cotidiana.

chocolates y música) donde
los niños/as desarrollan sus
habilidades artísticas e incluso aprenden nuevos oficios que les pueden ayudar
en su futura inserción laboral.
Como pueden imaginar,
con tantas actividades, hay harto
trabajo. Por las mañanas es un
trabajo más de organización, de
preparación, de visitas a familias
y por las tardes estoy apoyando
a los niños/as en los diferentes
niveles, en las reuniones de educadores/as, ofreciendo los talleres de formación a las familias…
Desde la entidad se está haciendo una apuesta importante para
darla a conocer, difundir las di-

ferentes actividades que se
hacen y conseguir algún ingreso
que ayude a continuar con el
proyecto. Si alguien de ustedes
está interesado/a en colaborar
con el CIEP puede ponerse en
contacto con Modes
(mansalesmans@gmail.com).
Esta experiencia que estoy viviendo me hace tener muy presente el “Reforç Escolar i Educatiu El Submarí” ya que todo y las
distancias geográficas y culturales, existe una misma misión:
apostar por la educación infantil
en los barrios más necesitados.
Estoy disfrutando mucho, conociendo y asimilando otras formas
de funcionar y de organizarse,
de estar con los niños/as y de ir
conociendo
sus
familias y las realidades de cada
uno/a.
Desde Arequipa,
la ciudad blanca,
deseo que continuemos poniendo
nuestro granito de
arena, cada uno/a
desde donde estemos.
Un abrazo,

mateixa paraula i el sentiments
que hi estan abocats per tots el
membres el qual ho conformen
són incommensurables.
Spai-t ( Espai de Trobada i Educació en el lleure Infantil i Juvenil ), aquest es el nom de la realitat que he descobert, la realitat
que em dicta el cor, la que fa
aixecar-me més d’hora els dissabtes i dir, anem a fer que els
nens s'ho passin bé, que aprenguin i sentin els valors del companyerisme, l’amistat, la solidaritat i tot abraçat en l’embolcall
de la fe que sempre fa que tot
llueixi, encara que sembli que
no pugui.
El primer dia encara no sabia
realment què significava formar
part d' Spai-T, però de seguida
ho vaig comprendre i tot i la me-

va inexperiència en el sector de
seguida em vaig veure recolzat
per part de tot l'equip de monitors, i per sorpresa meva, immensament recompensat en veure que gràcies el que tots els
membres havíem organitzat, els
nanos reien, es divertien i per
sobre tot aprenien els valors tan
importants per tal que la nostra
societat no es vegi degradada.
Va ser una experiència que considero que no té preu.
Continuo quedant amb els amics
després de treballar i estudiar
però, només invertint una petita
part del meu temps lliure aconsegueixo sentir-me complet, a
gust amb mi mateix, sento que
contribueixo a crear un futur millor.... i sincerament aquesta realitat m'agrada.

De Barcelona a
Arequipa (Perú)
Marta Candial
COORDINADORA DE
MANS A LES MANS

Des de Mans a les Mans me han
pedido que comparta con ustedes la experiencia como voluntaria que estoy viviendo en el apoyo escolar Centro Integral Esteban Pernet (CIEP) de Arequipa
(Perú).
Este mes de julio se celebra el
16º aniversario del CIEP. El proyecto se inició como una
“Biblioteca”: las Hermanitas de
la Asunción (HA) abrieron una
sala de su casa para que los niños/as más necesitados pudieran ir a consultar libros para
hacer sus tareas escolares.
Actualmente el proyecto de biblioteca se ha transformado.
Hace años que se está trabajando desde una visión integral,
ofreciendo apoyo escolar y refuerzo en las áreas con más dificultad, (matemáticas, comprensión lectora, ortografía y gramática…)a través de metodologías
lúdico-dinámicas. Existen 3 talleres (cómputo, elaboración de

CAMI A LA
REALITAT

Enric Bernad
Monitor SPAI-T

El meu nom es Enric Bernad, i
fins feia poc no era mes que un
dels tants nois que després d'haver estudiat o treballat quedava
amb els amics dia rere dia sempre fent el mateix, sense adonarme'n de que hi ha una altra realitat, la qual, encara que sembli
mentida, es que prestar un servei social t'omple més com a
persona i et fa sentir molt més
ésser humà.
Aquesta realitat de la que us vull
parlar té un nom molt senzill, però realment el simbolisme de la

Barcelona la
meva ciutat.
El Submari
el meu
centre
Wesley Baracho
da cruz
16 anys

Després de portar quatre mesos a Barcelona, una nova ciutat per mi, vaig
necessitar suport per parlar el català i el castellà. També per poder continuar el ritme dels meus companys a l’ institut. Llavors, la meva mare va
trobar El Submarí.
Al principi estava molt entusiasmat en venir, ja que tenia el reforç escolar
que necessitava, i alhora, fer nous amics.
Em vaig sentir molt bèn acollit i estimat per tots els meus companys,
per l’equip educatiu i pels voluntaris que participen al projecte.
Un cop ens van dir que obririen un centre nou, teníem el neguit de saber
com era, i que faríem allà. I ja estem, un centre ampli, i on tenim molts espais per fer activitats diferents a les d’abans i poder jugar.
El fet de ser un grup d’adolescents, ens dóna molta més llibertat per poder
expressar-nos i relacionar-nos entre nosaltres. No cal que estiguem pendents dels nostres germans, ni de la resta de nens petits. Les activitats
estan molt més pensades i dirigides per els joves de la meva edat.
A més de ser companys dins del centre, som amics, i això ha estat gràcies
a El Submarí.
Com a proposta, ens agradaria que la dinàmica del centre continués canviant i fos capaç de satisfer les nostres necessitats, a nivell d’oci alternatiu,
tot i que pugui semblar una miqueta egoista.

ENS MEREIXEM
UN BON
DESCANS

Gaudim les nostres vacances al
màxim, perquè a la
tornada rebem el nou curs
amb noves energies.

Bon estiu a tots/es els nostres amics/gues i
col.laboradors/es.
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
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