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El submarí

Els drets
espirituals dels
infants

L’hivern de 2010 es va elaborar el Manifest de Montserrat que tracta dels drets
espirituals de la infància.
Cal garantir el desenvolupament integral, físic, mental, espiritual, moral i social
a la vegada.
Els infants tenen necessitats no materials.
Des d’una visió cristiana els infants tenen dret a ser
educats pels seus pares i per a tothom qui col·labora
amb ells en les dimensions espirituals de la seva vida.
I quan es tracta d’infants batejats s’ha d’afavorir la dimensió específica de la seva fe, com també la dels infants d’altres religions presents en la nostra societat.
L’infant ha de poder desenvolupar-se d’una manera
normal no sols materialment sinó també espiritualment, fins i tot en els moments més crítics quan es posa més l’èmfasi en les necessitats de supervivència.
Els drets espirituals fan referència al discerniment ètic,
a la transcendència de la vida, a tot allò que dóna una
identitat fonamental a la persona i un sentit a la seva
vida.
Tots els adults que treballen per a la infància han de
reconèixer aquestes dimensions espirituals i tenir una
formació que afini i desvetlli la sensibilitat espiritual dels
infants.
Cal promoure la capacitat de joia, la serenitat interior i
l’esforç per assumir el dolor, certes carències i pèrdues
que a vegades es fan presents a la vida. Cal exercitar
en la comunicació i relació social, en l’amistat i el respecte de totes les persones, ajudar al silenci, a la contemplació i a la transcendència.
La creixença espiritual d’un infant quedarà afectada si
és objecte de violència, d’abús o d’explotació, o si viu
en la pobresa. Per això és necessària la protecció de la
infància per part dels professionals, el voluntariat, els
poders públics.
Des de “Mans a les Mans” ens esforcem per tenir ben
present aquest Manifest de Montserrat.

Després de gairebé un any tancat per unes
inundacions, iniciem el curs molt contents
de tornar a obrir el local de la Mediterrànea. Allà han tornat els infants de 8 a 12
anys i al local del C/ Foc s’han quedat els
nois i noies d’entre 12 i 16 anys. En total
més de 70 infants i adolescents.
El curs comença a més, amb 2 novetats que
ens il·lusionen a tots/es:

1.

Hem posat en marxa un Programa Pilot
d’Educació amb Famílies. En aquest programa hi participen 8 famílies (pares, mares,
fills i filles) que setmanalment es reuneixen
amb les educadores per treballar diferents
conceptes, habilitats i hàbits que ajuden a
enfrontar de forma positiva la relació familiar. Aquest programa està subvencionat
des del programa Proinfancia.

2.

Hem iniciat el Centre Diari, en el que
actualment hi participen 6 infants d’entre 8
i 10 anys. Es tracta d’infants amb els que es
considera prioritari realitzar un treball
continuat (4 dies a la setmana) per tal de
poder incidir en l’adquisició d’hàbits de vida
quotidiana i d’habilitats socials; a la vegada
que
s’intenta acompanyar-los a l’hora
d’aconseguir assolir els coneixements bàsics que els ajudaran en el seu curs escolar.
Com podeu veure, El Submarí continua amb
molta empenta el seu camí pels barris de la
Marina.

Activitats de reforç escolar. Gener 2012

Desembre del 2011. Donació d’entrades per
anar al partit del Barça-L’Hospitalet.

VOLS UN COP DE MÀ?
“Vols un cop de mà? “és més que una pregunta, és
un projecte d’acompanyament a nois i noies d’entre 16 i 20 anys que es desenvolupa a Mans a les
Mans des de fa més de 5 anys.
Aquest curs però, l’iniciem amb grans novetats:
s’han posat esforços per tal de donar a ” Vols un
cop de mà?” un nou enfoc.
 S’ha donat un espai físic al projecte, destinant
dues sales del local del C/ Foc per tal que els
nois i noies tinguin un espai referent on poderReforç a batxillerat . Curs 2011-2012
se trobar i compartir les seves necessitats i on
puguin trobar-se amb els voluntaris/es que els ajuden en els seus estudis.
 S’ha incrementat l’equip humà que es dedica al projecte: una persona destina part de la seva
jornada laboral a la definició i a la intervenció directa amb els nois i noies i 8 voluntaris s’han
incorporat al programa, realitzant les classes de suport individualitzat pels nois/es que actualment cursen batxillerat.
 Una part del projecte potencia la participació d’aquest nois i noies en projectes de voluntariat del barri, com una forma de participació activa a la vida comunitària.
Actualment són 10 els nois i noies de “Vols un cop de mà?”. Encara és d’hora per a fer una valoració però, el que sí que podem dir és que tenen moltes ganes de participar, de trobar-se, d’ implicar-se...

voluntariat
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Nena, Pre-monitora i
actualment
Monitora de SpaiT

Monitora de SpaiT
El nostre esplai, l’SpaiT, ja fa 4 anys que està
en marxa, i cada cop amb més reptes. Aquest
curs 2011-2012 els grups d’infants de 8 a 10
anys s’han posat els noms de Kinders, els que
tenen entre 10 i 12 anys (amb molta energia
emmagatzemada) són els Conguitos, i els majors de 12 anys astuts com ningú però, amb el
cap ple de pardals són els M&ms. A l’equip de
monitors som 5 monitores, les 4 premonitores que s’estrenen aquest any, una
col·laboradora que ens ajuda amb l’economia i
una consiliaria. Hem iniciat el curs amb 40 infants molt il·lusionats perquè ja ens hem fet
la samarreta de l’esplai i el foulard! Tot un
èxit! En poc temps hem viscut molt bones experiències. Hem anat de colònies aquesta
passada tardor a una masia del Parc natural
del Garraf, hem fet uns panellets boníssims i
unes figures amb carbasses terrorífiques.
També vam montar un cine fòrum i vam debatre la pel·lícula el circo de las Mariposas (val
la pena veure-la). Arrel de l’acció social que
vam fer al Nadal (cantar nadales a una residència) hem conegut uns avis molt simpàtics.
Animem als joves a viure aquesta experiència
de voluntariat sent monitor/a de l’esplai.
T’engresques?? T’esperem.

Hola, em dic Montse, sóc de l’equip de monitores de
l’esplai Spai-T. Us explicaré com vaig començar.
Vaig arribar al món de l’esplai com a nena, era súper guai!!
Molts cops deies que el que preparaven els monitors no t’agradava, i ho dèiem per vergonya o per
tan sols no seguir la corrent. Després em vaig adonar que m’agradava molt el funcionament. Fer quelcom perquè altres gaudeixin, aprenguin i s’eduquin
en el món del lleure, que descobreixin la natura, el
món no material en què a tot se li pot donar una
altra vida. Llavors, em van comunicar la possibilitat
d’entrar en aquest món esplaiero!
La veritat, des d’aquell moment em van sorgir dubtes de si ho faria bé, d’on surten les idees, com pots
portar-les a terme, etc...Tot això tan sols es rumia;
la incògnita més gran és: l’activitat que prepari li
agradarà als nens? A mesura que avances en aquest
camí vas guanyant seguretat amb tu mateix, experiència, il·lusió. I el millor, passar-t’ho molt bé amb
els nens. És com ser una altra vegada petita.
En aquests moments sóc monitora, porto un grup
de mitjans, tots molt macos.
Ha estat una experiència molt bonica en la qual
t’adones que mai t’has de rendir a un dubte, sinó
derrotar-lo i portar l’activitat fins al final.
M’agradaria molt que altra gent sabés que això existeix i que tot el que vulguis aconseguir es pot fer
possible!!
Que els desitjos es compleixen a base de granets de

Nadales a la Residència d’avis “Gran Vía Park”

sorra.

GRUPS
D’ADOLESCENTS
Estem molt contents ja que aquest curs l’hem
iniciat
amb 5 grups d’adolescents!! Tot un repte tenint present
el que costa desconnectar els adolescents de l’ordinador! Intentem que les reunions del grup siguin un espai
dinàmic, on compartir la vida plegats i plegades, en un
clima de confiança on ajudar-se els uns altres. És a dir,
crear un espai de relació col·lectiva per fer front a un
entorn que ens
indueix a viure
individualment.
Hem fet un cine
fòrum molt participatiu i al final
del trimestre ens
vam reunir en una
petita festa on
vam
fer
una
representació de
Representació de l’obra
teatre molt boni“EL CONVIDAT”
ca.

NOTÍCIES
Agraïm al Síndic de Greuges
de Catalunya la donació d’ordinadors que ja s’han instal·lat al reforç escolar d’adolescents.
A la tornada de les vacances
de Nadal ens hem trobat de
nou el local de la Mediterrànea inundat. És la quarta inundació en aquests 6 cursos!!!

CRIDES...
Engresquem a tothom (joves, adults
i gent gran) a oferir-se com a voluntaris en alguns dels projectes socials en que portem a terme a la Fundació.
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