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EDITORIAL

El Patronat valora molt aquest
curs 2010-2011 i
dóna les gràcies a
totes les persones
dedicades
com
professionals o voluntàries a les diverses tasques
de Mans a les Mans.
Enmig de la greu crisi econòmica i social que
estem vivint, Mans a les Mans vol continuar treballant bé i de valent al servei dels infants, adolescents i famílies del barri.
Càritas ens ha fet arribar el testimoni de l’assistent social Mercè Relats i Casas que copio en la
seva major part. Crec que descriu molt bé la crisi
actual i els sentiments que compartim.
Josep Hortet

Atenem gent al límit. No tenen feina i busquen ajudes
arreu. No poden lluitar perquè la seva feina és sobreviure i necessiten del sistema.
Nosaltres a la barrera, coneixedors d’aquests mecanismes de supervivència, collem al màxim a les persones
sabent que la nostra feina és educar, informar assessorar i assistir, però exigint al màxim, perquè sabem que
el viure subvencionat adorm i no genera l’actitud de
lluita que cal per sortir-se’n.
Mentrestant, al carrer, la crítica és dels pobres contra
els pobres, els d’aquí contra els de fora... en un sense
parar de tòpics i prejudicis. Obres el diari i els polítics
d’aquí i d’allà ens tracten de tontos i ignorants i ens
volen vendre solucions que saben que són falses, injustes i que portaran més dificultats per a molts.
I és que algú em pot dir què farem si empobrim del tot
la classe mitjana i treballadora d’aquest país, que és a
la que se li demana que pagui per allò que han fet una
colla que s’han enriquit fins a les dents i ningú els hi
reclama?
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Fa 30 anys que treballo com assistent social a Càritas i
veig desfer-se molts anys de lluita i esforç per tenir una
societat amb més igualtat i que podria viure en pau i
amb democràcia. Però, i ara què tenim? Retallades en
contra de tots i mentrestant els més tocats per la crisi
estan sense feina, esgotant els recursos. Els hipotecats
perden les seves cases i queden endeutats de per vida.
El treball negre creixent i havent-lo de recomanar perquè no els hi embarguin els sous. Els sous baixos indignes que no permeten sobreviure i els horaris cada cop
més abusius. Els subministraments bàsics pujant i esdevenint impagables i el desesper, el desànim i l’angoixa
al límit dels que volent, no poden pagar.
I enmig de tot això, cada matí notícies desconcertants i
desorientadores, però en canvi cap notícia que ens faci
avançar: no hi ha canvis en la llei hipotecària, cap fórmula per rescabalar les persones que han perdut l’habitatge i s’han arruïnat de per vida, cap avenç on es
vinculin clarament l’ajut a l’empresa i l’atur, cap avenç
per controlar el treball negre i abusiu.
Tampoc no hem sentit ni una paraula sobre quan seran jutjats i trets dels seus llocs els responsables del
sistema financer i tots els qui han contribuït a provocar
el disbarat on som i, sobretot, com es farà perquè ho
paguin.
Ja n’hi ha prou! Indignem-nos davant tant engany i exigim que s’assumeixin responsabilitats! Estem davant la
Dictadura dels Mercats!
Mercè Relats i Casas

Neus Cerdà
COORDINADORA DE

“EL SUBMARÍ”
UN CURS QUE HA PASSAT
COM SI FOS UN DÍA

No havia acabat de sortir el Sol quan
ens vam trobar inundat el local de Mediterrània i vam haver de reestructurar
totes les activitats i els grups. Ens vam
despertar de cop!.
De bon matí vam iniciar el curs tots
junts, petits i joves, al local del Carrer
Foc. De seguida va arribar la Castanyada que ens va deixar una estona plena
de curts de por, contes per tremolar i
fantasmes que jugaven pel barri de la
Marina.
Minuts més tard, per celebrar el dia
que els infants van aconseguir tenir
DRETS reconeguts (tot i que moltes vegades siguin oblidats), vam poder gaudir
d'una excursió al Museu del Barça, en
la que els més petits van sentir-se ben
a prop dels seus ídols. Mentre tant els
joves ens van demostrar que tenien molt
a dir en contra de la violència de gènere
quan van participar en un seminari que
vol "Tallar amb els mals rotllos".
Abans de dinar vam preparar-nos pel
Nadal, el Tió va colar-se en el Submarí
i tots junts, grans i petits, vam poder
compartir unes hores ben divertida en la
que els grans es van transformar en
pastissers.
La tarda va començar de seguida vestint el centre amb un Carnaval que ens
feia ballar al ritme dels instruments
musicals que vam fabricar als tallers.
Els joves van preparar dues obres de teatre pels petits, una de titelles i un altre de teatre negre: escriure el guió,

assajar, decorar, llegir en veu alta...tota
una feina que va tenir com a recompensa
els aplaudiments de tots els que vam estar
presents.
Una ginkana pel parc Güell ens va fer
conèixer un indret de Barcelona que era
desconegut per molts dels nois i noies del
Submarí a la vegada que els hi encenia la
curiositat sobre un tal Gaudí i una època en
la que la natura es feia un forat en la arquitectura de la nostra ciutat.
Amb l’hora del berenar va arribar la setmana Blanca: pels petits va ser un espai
d'esbarjo, de descans i de diversió...els joves
es van trobar amb un aula d'estudi, en la
que van poder compartir amb els altres els
dubtes, les lliçons, els deures....
Abans d'acabar la tarda vam organitzar els
Jocs Florals, en què els grups de petits van
demostrar la seva inclinació per la poesia o
la prosa, llegint en veu alta obres inèdites
que van arrencar l'ovació de tots els espectadors; alguns van poder visitar una exposició sobre "els agitadors del consciència" que
ens va fer pensar una mica sobre les diferències que es donen entre el Nord i el Sud.
El vespre ha començat amb tanta calor com
sorpreses, una visita a Port aventura, una
visita al Tibidado...sense oblidar les hores
d'estudi, d'aprendre a organitzar-nos el
temps i les matèries, de poder preguntar
allò que no hem entès a la classe...Aviat arribarà la nit amb la festa final, el casal i
les colònies i podrem dormir per reparar
forces i poder iniciar un nou dia amb tota la
força que cal per mantenir un projecte que
ens fa créixer a tots i totes els que hi prenem part.
Neus Cerdà

* VOLS UN COP DE MÀ ?
Ignasi Garcia i Clavel
Patró de “Mans a les mans” i
Voluntari del projecte
“Vols un cop de mà”

La Fundació Mans a les Mans, que dóna
suport a l’esplai El Submarí, dedicat al
reforç escolar, ha començat a iniciar un
programa per ajudar els nois i les noies en
edats compreses entre la fi de l’adolescència i l’inici de l’edat adulta.
La Neus, directora del reforç escolar, va
plantejar la necessitat d’ajudar un jove
llatinoamericà en l’aprenentatge de la
llengua catalana, especialment pel que fa
a l’expressió oral. Veient que podia ajudar
en aquesta tasca, però una mica insegur
pel que fa a la possibilitat de dedicarm’hi, vaig voler conèixer la persona que
necessitava ajuda.
La trobada va ser al meu despatx
professional. El noi en qüestió, una mica
tímid d’entrada, va fer-me palès que tenia voluntat i ganes d’avançar. Tot i la
dificultat horària que podia tenir, vaig
decidir iniciar les classes. La veritat és
que el nivell de català llegit i escrit que
té aquest noi és bo. La seva dificultat rau
principalment en l’ús habitual del català.
Com és sabut, a Catalunya es pot viure en
castellà sense que succeeixi res de res.
Tot amb tot, el meu alumne hi posa voluntat i ganes. El problema, el tinc jo,
que, com tants catalans, he de fer un esforç, quasi militant, per mantenir-me
parlant en català quan som fora de la
classe.

Sempre m’ha agradat exercir el meu paper de mestre, que és el que em considero
des de l’inici de la meva vida professional.
En les responsabilitats polítiques que he
desenvolupat, sempre he tingut present la
meva professió de base, que no és altra
que la de docent. Per això, he volgut retornar d’alguna manera el que per a mi és
bàsic: educar i acompanyar els processos de
maduració i de creixement personals dels
joves.

En el programa “ Vols un cop de mà
“ hi ha la possibilitat d’ensenyar i d’acompanyar. Ara ja no treballem únicament
el català i les humanitats, àrea en què
l’estudiant també m’ha demanat suport,
sinó que, amb la confiança que em té,
també he pogut orientar-lo en tot el que
m’ha demanat. Aquest és l’objectiu principal del programa: acompanyar el creixement personal i reforçar-lo escolarment.
L’experiència és gratificant.
El proper curs ampliarem l’experiència.
Hi candidats i candidates per participar en
aquest programa. Necessitarem més voluntaris per fer-hi front. Animeu-vos-hi!
Barcelona, 14 de juny de 2011
Ignasi Garcia i Clavel

GRUPS D’ADOLESCENTS
36 adolescents
acompanyats dels seus monitors, visiten l’Hospital de
Sant Joan de Déu.
Si el curs passat el nostre grup va
conèixer les ONG a través de Càritas,
aquest
curs
hem volgut saber alguna cosa del
voluntariat
als
hospitals, així doncs, vàrem parlar amb els germans de l’hospital
materno-infantil SANT JOAN DE
DÉU i ells ens van posar en contacte amb la Sra.Tina Parayre
García (coordinadora del departament de voluntaris de l’hospital).

La Tina ens va rebre
amb molt d’afecte i
després ens va convidar a conèixer a
través d’un vídeo,
els secrets de l’hospital, a més de fernos reflexionar sobre el dolor tan aliè
com el d’un mateix.
Va ser una tarda especial i molt memorable. Esperem que
el proper curs tinguem una nova sortida d’aquestes característiques.

En aquest curs hem vist incrementat
a 4 els grups d’adolescents que han
participat en les trobades setmanals
programades, amb 36 nois i noies.
El grup dels més joves, s’ha reunit
tots els dijous de 18 a
19 h. mentre
que els altres tres ho
feien els divendres
de
17,30 h. a
19,30.

Hospital Sant Joan de Déu
Espluges de Llobregat
(Barcelona)

“EL QUE REPRESENTA PER A NOSALTRES L' ESPLAI, I EL QUE MÉS ENS
AGRADA: ÉS DIVERSIÓ, ÉS EVADIR
EVADIR--SE DE QUALSEVOL PROBLEMA UNA
ESTONA, ÉS COMPANYIA, ÉS AMISTAT I TREBALL EN EQUIP.”
A “MANS A LES MANS” ESTEM MOLT CONTENTS.
Aquest curs, el número de voluntaris/es s’ha ampliat incorporant-se 7 noves
persones al projecte, donant qualitat a la nostra tasca.

On localitzar-nos:
Carrer de La Mare de Déu de Port 350 08038 Barcelona Telf. 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”. 2100-0437-47-0200170612
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