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Ep! Necessitem més persones disposades a ajudar.
“Mans a les mans” consolida ara
els seus projectes i el seu treball va
aconseguint bons resultats.
A la vegada augmenten les peticions perquè les nostres activitats creixin més.
Per això es fonamental poder comptar
amb més persones voluntàries. Persones
que vulguin oferir setmanalment dues hores o més per contribuir al creixement de
les nostres activitats.
Nadal sempre desvetlla en els cors generositat, i el naixement de l’infant Jesús ens
ha de portar més sensibilitat i més decisió
per ajudar a tots els infants i especialment
als qui més ho poden necessitar.

Inma té 10 anys, assisteix al Submarí des
de fa 2 cursos, aquest ha estat el seu segon
Casal d’estiu.
Meri fa 3 cursos que és educadora en el
Submarí, això suposa moltes hores, activitats, jocs....molts moments per compartir.

Joves, persones jubilades o en actiu que podeu oferir un temps setmanal, decidiu-vos
ja a formar part del voluntariat social de
“Mans a les mans”.
Gràcies.
Josep Hortet

Amb el suport de:

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 de cens: 001574-000

Inma, explica’ns una anècdota divertida
que recordis.
Un dia que vam anar a la platja, quan
ens estàvem canviant de roba, hi havia un nen que portava el banyador
ben posat i els calçotets al cap com
si fossin un barret, i es passejava
mentre tots rèiem, va ser molt divertit
i els monitors també reien molt.

Inma, per què vas
Meri, quines diferències hi ha entre el casal d’estiu i el Submarí apuntar-te al Casal del
Submarí?
de durant el curs?
Perquè hi havia anat
Amb el Casal volem oferir una alternativa d’estiu als infants del
l’estiu passat i percentre, una alternativa on poden compartir experiències amb alquè em diverteixo.
tres infants del barri.
El Submarí és un projecte on la veu dels infants és molt important,
intentem fer activitats a la seva mida i fer que ells puguin dir la seva a l’hora de triar-les i de definir-les.
Creiem que amb activitats senzilles podem aconseguir un espai Inma, quina activitat et va
de participació més enllà del consum i creiem que els infants que agradar més i quina
assisteixen al Submarí es mereixen tenir un estiu per explicar menys?
quan tornen a iniciar el curs escolar. Es mereixen tenir experiències positives i inoblidables. Molts d’ells viuen en famílies que no
M’ha agradat molt
es poden permetre sortir de vacances, anar a parcs d’atraccions o
anar
a la piscina però
passar un dia d’excursió.
no m’agradava anar a
Amb el Casal volem oferir records agradables, vivències positives,
la platja perquè l’aigua
estones per explicar als altres i riure plegats recordant alguns dels
salada em molestava
instants que vam poder gaudir.
els ulls.

Meri, perquè vau triar el cinema com a fil conductor d’aquest any al Casal d’estiu?
Pensàvem que era important tenir un lligam entre les 3 setmanes que dura el casal. El cinema era molt atractiu i ens ha permès poder treballar molts aspectes: els infants han pogut aprendre vocabulari, han fet un guió, han gravat un videoclip...
Inma, què afegiries al casal del
curs vinent?

Meri, quin criteri seguiu a l’hora de triar les activitats?

Hem buscat activitats que durant el curs havien estat proposades pels infants,activitats engrescadores
i que fossin una novetat. Activitats a les que difícilment tenien accés....però també activitats que poguéssim assumir com a Submarí, que no fossin
massa cares.
Meri, què us han ensenyat els infants als monitors?
M’agradaria anar a muntar a
cavall i a les piscines Picornell. Seria genial poder anar
de colònies amb el Submarí.

Que treballem amb infants amb molt potencial i molta creativitat, que si confiem i els deixem fer, tenen molt a dir i a fer. Tenen molta capacitat, a vegades
som els adults els que els limitem. Els infants van escriure guions i van ser
capaços de gravar diferents clips...quan els monitors ens plantejaven aquesta
activitat no teníem clar si ho podrien fer, però els infants ens van demostrar
que poden fer moooooltísimes coses.
Inma, puntua del 1 al 10 el casal
d’aquest any i tria una activitat
que vulguis repetir.
Un 10, i m’agradaria repetir el
Curs de Mariners.

Meri, què penses que cal canviar de cara a l’any vinent?
Acabar el Casal amb uns
dies de colònies, això seria un molt bon final de
curs.

Som la l’Anna i la Laura,
dues joves de la comunitat de les parròquies Mare de
Déu de Port i Sant Bartomeu. Durant 5 anys de la
nostra vida hem sigut les animadores d’un del grup de
joves de la comunitat. Vam començar amb 15 anyets i
amb 20 hem dit adéu a aquest grup tan “guay” que vam
formar de mica en mica.
Vam acceptar molt il·lusionades la proposta de portar
un grup de joves. Malgrat els nostres nervis dels
primers dies, poquet a poquet ens vam anar
acostumant a fer grup de forma contínua i natural. I de mica en mica hem arribat fins aquí,
al moment en què deixar-lo ens ha costat mil esforços emocionals.
Els nens que van participar de primeres al grup tenien entre 9 i 10 anyets. No sempre han
format part del grup els mateixos joves, sinó que han anant apareixent noves
incorporacions, i d’altres que han anat desapareixent al llarg d’aquests 5 anys. Al final es
van quedar i van formar el grup aquells que veritablement tenien un sentiment de grup i
els agradava venir i passar l’estoneta dels divendres amb nosaltres, tots plegats.
Cal destacar com a fet positiu, que en ser dues animadores joves, proporcionàvem al grup
un dinamisme i una activitat peculiars. Nosaltres ens sentíem com dos membres més del
grup i això feia que entre tots existís un ambient de proximitat i familiaritat entre tots i tot
fos molt més amè.
Fèiem activitats de tota mena. Alguns dies els dedicàvem a parlar de les nostres
experiències a la vida i posteriorment reflexionàvem sobre elles. Alguns altres els
dedicàvem a fer fitxes de contingut més cristià per apropar-nos molt més a la persona de
Jesús. Al tantu!!! Com eren joves no volíem que per res del món trobessin aquest tema
avorrit, ni molt menys, i li posàvem una miqueta de “marxa” , els relacionàvem amb la vida
mateixa i fets quotidians, així s’entenien molt més. Sempre intentàvem guiar-los de la
millor manera en la vida, mostrant, sempre, l’amplia gamma de possibilitats que se’ns
presenten avui dia.
També fèiem activitats de caràcter molt més especials...un cop al curs fèiem una sortida
de cap de setmana entre tots els grups de joves del moment juntament amb el Lucio, que
s’encarregava de posar la “guinda” cristiana a la sortida. Eren sortides en les que es posava en pràctica fer grup, fer convivència entre nosaltres i compartir un bon moment amb
les famílies i els nens, ja que el segon dia de la sortida els pares venien i dinàvem tots
junts.
A més de tots aquests moments, com a grup sempre ens quedarà marcat dins nostre tots
els moments de riure compartits, tots els moments de cant i de ball, moments de festa i
moments d’aventura. Els moments de joc també eren molt presents els divendres que
fèiem grup.
Durant aquests anys, el grup ha format part de la nostres vides i els joves adolescents que
han participat del grup ja tenen un lloc dins els nostre cor. Amb ells i d’ells vam aprendre
molt sobre la vida i els hi volem agrair.

Anna i Laura*

LA POBRESA INFANTIL A ESPANYA
Espanya es situa entre els països amb una taxa més elevada de pobresa infantil de
la UE. Això vol dir que dos milions d’infants, un de cada quatre menors
espanyols, està en risc de patir pobresa relativa. Són dades preocupants aportades
pel recent informe d’Unicef: Infància a Espanya 2010-1011.
“Ser un nen pobre a Espanya no significa passar gana, però sí tenir més
possibilitats de patir malnutrició; no significa no accedir a l’educació, però sí tenir dificultats per
a afrontar despeses o abandonar de manera precoç els estudis; no significa no poder anar al
metge, però sí tenir problemes per pagar alguns tractaments” va explicar durant la presentació
la directora de l’estudi, Marta Arias. Davant les preocupants dades de l’informe, Unicef posa de
manifest la necessitat de millorar aspectes tan vitals com l’educació i la salut dels menors. El
Comitè dels Drets del Nen recomana incrementar els esforços per reduir el fracàs escolar i
prevenir l’abandonament prematur a les escoles.
Els nostres projectes com el reforç educatiu el Submarí, es consoliden amb la voluntat ferma
d’afrontar aquests dos reptes. Alguns dels infants que atenem formen part o estan en risc de
pertànyer a aquest vulnerable col·lectiu. Amb l’afany d’ajustar el màxim les intervencions a les
necessitats individuals, el treball s’aborda des de l’atenció personalitzada, fomentant els llaços
de confiança entre els voluntaris i els infants i vetllant per l’equilibri entre les activitats
lúdiques i les de suport als aprenentatges escolars. Resulta de vital importància el suport a les
famílies que sovint es troben en situació de dificultat per afrontar en solitari la complexa tasca
d’educar els nens i adolescents d’avui.
És actuant amb responsabilitat des de la nostra realitat concreta quan les estadístiques tenen raó
de ser, els nombres es transformen en rostres, les accions petites esdevenen llavor de futur.
Esther Ortega
Marta Candial:
Desde que llegué acá a Bogotá el 6 de octubre, cada día ha llovido,
Por acá ya estamos con los preparativos de la Navidad. Me da
la impresión que aquí se decora y adorna todo, incluso antes
que allá. Estos días están siendo especialmente bonitos porque con un grupito, estamos visitando las familias del barrio de Villa Anita .
La Parròquia Mare de Déu de Port ha celebrat el passat mes d’octubre el seu
centenari. Amb motiu d’aquests 100 anys i dels 50 de Sant Bartomeu s’ha publicat un
llibre commemoratiu que ha tingut molt bona acollida, a més de celebrar un sopar de
germanor, altres actes festius i lúdics a la Plaça Marina i la missa solemne presidida pel
Cardenal Arquebisbe de Barcelona. Ha estat una celebració viscuda per la comunitat i
oberta a tot el barri. Felicitem-nos doncs, per aquest centenari.
Desitgem a totes les persones que fan possible amb la seva col·laboració tant
econòmica com del seu temps, que aquest projectes d’acompanyament de
nens, nenes i joves cada dia sigui una realitat més forta.

Bon Nadal i feliç 2011

