FULL INFORMATIU
mans a les mans
Estiu 2012

EDITORIAL

Josep Hortet

President de la
Fundació
Mans a les Mans

Un missatge
contundent:
la fractura
social ha
començat!

Així descriu Càritas, en
la campanya del Corpus
2012, l’actual situació social marcada de
manera preocupant per una alta taxa d’atur i pels problemes relacionats amb l’habitatge. El temps s’ha exhaurit: és l’economia que ha d’estar al servei de les persones!. Estudis actuals també ens parlen que la petita infància és un dels
grups d’edat més castigats per l’empobriment familiar.
Des de “Mans a les Mans” continuarem
treballant al costat de les famílies i dels
grups i entitats presents en la societat
per resistir i superar les forces destructores de la cohesió social. La crisi no ens
paralitza sinó que ens esperona amb l’ajuda i participació de tots vosaltres a intensificar i millorar les nostres actuacions
el curs vinent.
Amb tots els mitjans que estan al nostre
abast demanem un canvi de mentalitat i
d’actuacions a les persones, entitats i
grups que tenen capacitat i poder en els
àmbits econòmic, polític, social, religiós,
cultural perquè l’economia estigui al
servei de les persones i de la comunitat i
no al revés.
Volem col·laborar a formar un poble unit i
conscient que lluiti per la justícia social i
impedeixi tota acció destructora, dissimulada tantes vegades en enganys i falsedats.

Núm.8

El submarí
Durant aquest any s’ha iniciat un programa
d’intervenció amb famílies. Han participat
10 famílies i els seus fills/es. Ha estat
una experiència molt enriquidora que ha
servit per a donar eines a les families per
a millorar els hàbits, la relació familiar, la
comunicació...Meri ha estat una de les
educadores que dinamitzava els tallers.

Són les 18.00h, a la porta no hi ha ningú. Des de lluny es veu com
arriba la Maria, arriba esgotada,està cansada… tot i així arriba amb
un somriure. Comencem l’activitat!! Encara no hi som tots! ( el
curs vinent caldrà treballar la puntualitat).A cada pausa del vídeo
que veiem, cadascú tenen alguna aportació a fer, tenen ganes d’explicar i de poder compartir amb altres famílies el seu dia a dia i les
dificultats que se’ls hi presenten en l’educació dels fills/es.
Quan ens ajuntem pares, mares, fills i filles… tots plegats berenem!
És una estona per prendre forces per acabar amb una activitat familiar conjunta. Avui toca planificar un dia d’oci en família. S’ajunten per famílies i cadascuna presenta una activitat d’oci que volen
dur a terme al cap de
setmana. Uns aniran a
la Bàscula a passar el
dia, uns altres planifiquen un dia d’excursió
a la muntanya, o al
Castell de Montjuïc…
tots han aprés que una
activitat d’oci es pot
realitzar sense gastar molt diners, només cal aprofitar l’entorn en el
que viuen.
Ja són les 20.00, hem de recollir i acabar l’activitat. La despedida
s’allarga, tothom té ganes de comentar alguna anècdota més. Ens
tornarem trobar la setmana que ve, ja veurem qui ha pogut treballar
els temes!

ACTIVITATS D’ESTIU A “EL SUBMARÍ”
Casal d’estiu:
Dates: del 2 al 13 de juliol
Nombre d’infants/joves participants: 54
Colònies:
Dates: del 14 al 19 de juliol
Lloc: el Molí de la Riera ( Sant Pere de
Torelló)
Nombre d’infants/joves participants: 58

Infants i joves esperen
amb moltes ganes les activitats d’estiu.
Hem tingut més demanda de la que
suposàvem.

L’Ana de la Torre
ens diu adeu.

per fer realitat
“El Submarí”!

Gràcies Ana

Ara ja fa sis anys, vaig començar a El Submarí. Llavors era una entitat que se sustentava gràcies a la feina feta per alguns
voluntaris i voluntàries. Les activitats de
l’Esplai El Submarí de Port que es feien els
dissabtes van desaparèixer i, en aquell
moment, només quedava el projecte dels
ludodeures, coordinat pel Ramon, el president.
Va ser llavors, amb la creació de la Fundació Mans a les Mans, quan es va decidir
professionalitzar-lo i es va decidir contractar una persona. Vaig començar treballant
vint hores setmanals. Sempre agrairé profundament la confiança dipositada en mi i
la llibertat que em van oferir per tirar endavant aquest projecte.
Vam començar amb un grup de cinc infants i ara, gràcies a l’esforç i la tenacitat
de molta gent que ha passat i ha
col·laborat amb El Submarí, s’ha convertit
en tota una entitat de referència en el barri, on es treballa de forma integral amb els
infants, adolescents, joves i les seves famílies.
Crec que l’arrel del seu èxit està en la manera de treballar el Centre, la seva mirada.
No existeixen infants/joves bons o dolents,
l’objectiu de totes les persones que treballen en l’entitat és trobar les seves potencialitats, acompanyar-los

en el seu creixement físic, emocional i espiritual, convertir-los en protagonistes de la seva vida... i això implica sovint: escoltar-los (tot i que a vegades tens milers de coses a fer), seure al seu costat per fer els
deures, conduir-los en la solució dels seus dubtes, estimar-los com són, respectar-los, riure amb ells i
elles...
Em sento especialment contenta i feliç d’haver participat en aquest projecte, i crec en cada una de les persones que han passat per aquesta entitat, tant els
menors com els adults, en la seva bondat i saviesa.
He après moltíssim de totes elles i només per això dono gràcies. M’han fet millor persona. I malgrat que
han hagut molts moments de cansament, de desbordament, d’impotència...això s’oblida perquè queda
compensat pels petits fruits que es recullen a l’acabar
la jornada.
Ara, per qüestions personals, és el moment de tancar
aquesta etapa. Necessito descansar i cuidar-me, per
tornar a omplir-me i tornar a encomanar la il·lusió de
fer possible un món millor, on tothom tingui cabuda
com iguals. Deixo El Submarí, però amb l’alegria que
aquest projecte continua, que queda molt per fer (i
més amb les retallades i polítiques econòmiques i socials que arriben), que les persones que hi són vetllen
per ell, i ho fan amb les ganes, frescor, energia i estimació que necessita
l’entitat, les persones que passen
pel centre, i el
barri.
Al final del camí em diran:
has viscut? Has
estimat? I
Sortida de JOVES al Tibidabo el dia 26 de maig de 2012
jo, sense dir
res, obriré el cor ple de noms. (Pere Casaldáliga).

VOLS UN COP DE MÀ?
Testimoni de l’Erlin Escolar.
Ha rebut un cop de mà i al final de curs ell també ha decidit donar la mà
d’altres...
Al projecte “Vols un cop de mà?” em sento molt bé perquè m'ajuden en els meus estudis, perquè m'animen
a seguir i em motiven quan tinc estones baixes...a vegades quan un examen em surt malament els voluntaris em diuen que no em preocupi i m'animen a seguir estudiant i a millorar.
També em dono compte que tots i totes vénen a ajudar-me perquè volen. Surten de la seva feina i vénen al
Submarí per ajudar-me (altres persones no ho farien) però, els voluntaris tenen ganes de fer coses per els
altres i això em motiva.
Jo vaig començar a fer de premonitor a l'Spai-T perquè m'ho van proposar des de “Vols un cop de mà?”.
Vaig acceptar anar a l'Spai-T, perquè m'agrada estar amb els infants i puc fer coses diferents a les que faig
habitualment. És una forma de retornar part de l'ajuda que em donen.

voluntariat
Spai-t
Jenny Botanes

Responsable de l’Esplai Spai-T

Aquest curs 2011 -2012 ha estat un any ple de nous
reptes, idees i d’ engrescar-nos a re-descobrir moltes altres facetes del nostre esplai. A part de realitzar les activitats superesplaieres quinzenals, també
hem realitzat alguns somnis:
Per Nadal van fer una ACCIÓ SOCIAL anant a cantar
nadales a una residencia d’avis del barri.
Ens hem dedicat a REPARTIR ABRAÇADES en totes
les excursions que hem fet per la ciutat de Barcelona
seguint la corrent “free hugs” per transmetre l’estimació amb els que ens envolten.
També
hem
treballat
molt
aquest any el
nostre PALLASSO interior perquè surti tota
l’expressivitat i
la màgia que
tots
portem
dins.

Per CARNAVAL,
un clàssic de
participació al
nostre
barri,
vam participar
de la rua com
SUPERHEROIS
a ritme de salsa i batucada.

També hem tingut l’oportunitat de gaudir de tot un
grup de PREMONITORS que han col·laborat amb
l’equip de monitors. Molts d’ells són joves que havien estat a l’esplai, joves de la JOC que s’han engrescat a participar i també d’altres joves del projecte
“Vols un cop de mà?”.

Com a grans reptes hem fet
dues SORTIDES DE CAP DE
SETMANA a
Begues, on
hem gaudit de la natura, i a
Montserrat on vam CELEBRAR SANT JORDI
regalant punts de llibre a tothom.
Com ja és habitual en els últims anys, acabem
el curs amb el SOPAR D’ESTIU, on ens trobem
els monitors/es, les famílies i els infants. I on
no falta la festa i les ganes de passar-ho bé.

Spai-T és un projecte que es va construint any
rere any de petits granets d’aportacions de
moltes persones. Per això cal agrair a tothom:
les famílies, els infants, el voluntariat i ajudes
externes (Mans a les Mans, la parròquia, la
JOC, la intendència del Cau i la Batucada de
Sant Boi de Llobregat) per dedicar un temps a
fer-ho possible. Participem conjuntament per
fer realitat aquests somnis.

CAMPAMENTS PLANOLES
2012
Aquest any ens aventurem a viure una experiencia 100% de natura, diversió,
emoció, i ganes de passar-ho molt bé!
El dia 29, 30 i 1 de Juny i Juliol marxem a
Planoles, a l’alberg dels maristes, volem transmetre el valor pels oficis tradicionals a través
de tallers manuals, teatre i joc de rol sobre els
gremis de l’època.

NOTÍCIES

GRUPS
D’ADOLESCENTS

■ Hi ha una voluntària que s’ha
ofert per fer la web de la Fundació.

■ Comença a haver-hi possibilitats

“Parlem de sexe” Hem
realitzat

dues

de poder habilitar i adaptar els locals de El Submarí. Entre tots/es ho podrem
aconseguir!!

sessions

amb l’Eduard Sala, Educa-

■ Podeu veure un reportatge de la Pere Tarrés

dor Social i Director de

a on surt “El Sumarí”. Un You
“Ajuda’ls a crèixer”.

l’Obra Social Santa Lluïsa
de Marillac. L’Eduard va

Tube titolat

■ Agraïm la gran resposta que hem tingut tant

respondre a les pregun-

d’amics/gues com de voluntariat a la demanda
de material per les colònies.

tes que van deixar els nois anònimament dins d'una urna.

La situació dels infants/joves que
formen part dels projectes s’ha vist
sensiblement més deteriorada a
mida que avançava el curs; la situació econòmica de les famílies ha
empitjorat molt.

Sortida a la platja
amb el grup d’adolescents el día 5 de
maig de 2012.

Com a iniciativa dels
joves, s’han registrat
al Facebook per poder comunicar-se fora dels grups. Estan pendents de buscar nom del grup.

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

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

Amb el suport de:

Altres entitats col.laboradores:
ACO - BANCA CIVICA AMICS DE PERE
TARRÉS - FUNDACIÓN ZAMORANO - J&M
ABOGADOS Y ECONOMISTAS - PARRÒQUIA
MARE DE DÉU DE PORT - PARRÒQUIA SANT
BARTOMEU - PARRÒQUIA DE SANT ILDEFONS
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