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SÍ, MÉS QUE
MAI: MANS A
LES MANS!
BON NADAL!

Quan el 17 de novembre ens vam trobar
el voluntariat, l’equip de treball dels diversos projectes i el patronat vam acabar
com a signe d’una jornada ben profitosa
amb el cant de Mans a les Mans. És el
cant que molts infants solen aprendre i
cantar en les celebracions cristianes com
a cant de la pau.
Així ens vam afermar en els nostres propòsits: “posem tot seguit les mans a les
mans i així reviurem un amor d’infants
que compartirem amb tots els germans”.
Precisament tothom va portar a la reunió
una foto de la infància, que es va enganxar en un mural....
L’actitud d’ànim que volem transmetre
aquest Nadal es troba ben expressada
en la mateixa cançó: “Joves i més grans
tenim l’esperança posada a les mans i
sols ajuntant-les podrem construir un
món que gemega i i que vol florir”.
Aquest és el gran desig de Nadal que
volem compartir amb totes les persones i
grups amics que ens llegeixin.
Volem desafiar la crisi, des de la nostra
modèstia, amb el dinamisme i la vitalitat
de tot un equip meravellós que “mans a
les mans” cada dia ens esforcem a ser
útils per a les persones dels infants, adolescent i joves a qui podem arribar i a les
seves famílies.
Continueu ajudant-nos amb la vostra
simpatia i amb la vostra col·laboració.
Us necessitem!
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1a Trobada
mans a les mans
El dissabte 17 de novembre vam celebrar la 1ª Trobada de les
persones que estem treballant en els diferents projectes als
quals la Fundació Mans a les mans dóna suport. Va ser un espai
per a sentir-nos comunitat, part d’un mateix col·lectiu
(patronat, professionals i voluntariat) que participem en accions
educatives als barris de La Marina. Cadascú/na estem implicats
en diferents projectes però, ens sentim part d’una mateixa
família. L’objectiu era posar nom, rostre i relació a les persones
que participem d’una mateixa missió.

A través del símbol de l’arbre i de la llavor que es va plantar el
2004 amb la constitució de la Fundació, hem pogut fer un recorregut pels anys de vida de la
Fundació i els diferents projectes als que dóna suport.
Hem pres consciència de la
grandària que actualment té la
fundació, el volum d’infants i
adolescents amb els que s’intervé i les persones que fan
possible aquests projectes.
Moment del treball per grups.

El submarí
70 INFANTS AL.REFORÇ ESCOLAR

INICIEM AMB FORÇA EL CENTRE DIARI

i EDUCATIU

D’ACCIÓ EDUCATIVA

Hem iniciat el curs amb amb les sales pintades per donar una millor acollida als 70 infants i adolescents que aquest curs participen
del Reforç Escolar (35 de primària i 35 de secundària).

Aquest curs s’inicia el projecte de Centre Diari d’Atenció Educativa als locals de la Mediterrània. Es vol arribar a 20 infants d’entre 8 i 12 anys. Es tracta d’un
servei destinat als infants amb necessitats més específiques i que funciona de dilluns a divendres.
Durant el mes de desembre s’han realitzat les obres
necessàries per adequar els locals a persones amb
mobilitat reduïda. Era l’últim requisit necessari perquè
el centre passi a la cartera de serveis socials com a
Centre Obert.
Estem molt contents del suport que hem rebut per
part de les tècniques d’infància i família de l’AjuntaVam celebrar la castanyada, amb castanyes i ment de Barcelona per a fer-ho possible. L'adequació
moniatos, i amb dues castenyeres de veritat! de les obres s’ha fet amb una subvenció extraordinàHem cantat el “marrameu” i la “castanyera” i ria provinent dels diners que van deixar de cobrar els
també ens han explicat històries de por...
funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona i que van
decidir destinar-los a diferents projectes socials.

Vam anar amb el grup d’infants, a veure una
obra de titelles en commemoració del Dia Internacional contra la violència de gènere i
vam participar també de la gimcana sobre els
drets dels infants.
Amb el grup d’adolescents vam anar a la diada castellera de Poble Sec. Uns dies abans
vam estar treballant aquesta
tradició catalana, els valors
que hi ha al darrera, l’esperit
casteller, l’organització… I van
venir 3 membres de la colla
a fer-nos un testimoni i un petit taller. Així
que un cop preparats, vam anar el diumenge
a ajudar-los a fer pinya, i ens van regalar una
samarreta de la colla!

ATAUEN– ESCOLA DE FAMÍLIES
Amb aquest nom que en esperanto, vol dir FAMÍLIES,
es reiniciarà al gener l’escola de famílies de El Submarí. L’any passat ja vam realitzar el projecte i van
poder participar un total de 12 famílies. Considerem
que a part de treballar amb els infants i adolescents,
és molt important oferir també un espai a les famílies
per compartir l’educació dels fills i rebre eines que els
ajudin en les relacions familiars.
L’escola de famílies funcionarà els dimarts alterns de
10h a 12h als locals de la Mediterrània.

VOLS UN COP DE MÀ?
ACOMPANYAMENT AL

ACOMPANYAMENT A

PROCÉS FORMATIU

LA INSERCIÓ LABORAL

El projecte neix amb la finalitat de donar la mà
als joves de 16 a 21 anys que vulguin continuar
els estudis.
Aquest curs hi ha un total de 18 joves, estudiants de batxillerat i cicles formatius. Estan
acompanyats per una educadora social i un
equip de voluntaris/es que ajuden a reforçar les
assignatures que més els hi costen.
A part del reforç escolar, es treballen també
habilitats socials i se’ls motiva i se’ls forma
perquè també puguin donar la mà als que ho
necessiten.
Ells mateixos s’organitzen i es fan seu l’espai.
Aquest primer trimestre han decidit pintar la
seva sala i també van anar a conèixer el Punt
d’informació Juvenil del barri.

Aquest curs, gràcies a una subvenció de l’Obra Social de
la Caixa, hem pogut iniciar un tastet d’oficis “Abans de
decidir has de provar”. Aquest projecte va dirigit a joves
d’entre 16 i 25 anys que no estudien ni treballen. Es
pretén oferir diferents tastests d’oficis (reparació de mobles, electricitat, jardineria, tasques administratives...)
per tal de motivar-los i potenciar la seva futura inserció
laboral, ja sigui incorporant-se a una feina o a un cicle
formatiu.
“Me lo he pasadomuy bien y he
aprendido mucho “
Mochine

Detall de la paret de la sala de VCM? pintat pels joves

Taller de electricitat

voluntariat
Esplai Spai-t
L’Spai-T hem iniciat el curs amb molta energia ja que estem celebrant el 5 è aniversari! Així que hem fet un logo per a commemorar els 5 anys i tenim previstes diferents activitats obertes al barri.
El dia 27 d’octubre vam fer unes Jornades de Portes Obertes a la Plaça Marina i ara el desembre tonem a sortir al barri per a fer l’acció social de Campanya de Recollida d’aliments. Com a resultat del
treball fet sobre els Drets dels Infants, els grups van veure que un dels drets que actualment molts
infants dels nostres barris no tenen garantit, és el dret a l’alimentació. Així que han decidit tirar endavant aquesta acció social per a sensibilitzar a la gent del barri. Tots els aliments que es recullin aniran
al servei de les famílies del barri a través del grup de Solidaritat parroquial unit a Càritas.

Campanya recollida d’aliments”

"Jornada de Portes obertes"

NOTÍCIES

GRUPS
D’ADOLESCENTS

■ S’estan acabant les obres
d’adaptabilitat dels locals de la Mediterrània. Al gener podrem iniciar
la legalització del Centre Obert.

“ El 14 d'aquest mes, els
joves van celebrar l'entrada de l’Advent. Va ser
una celebració molt intensa en la qual els nois es
van comprometre a portar
aliments a la "Campanya
de Recollida d'aliments
que va organitzar l'endemà
l’ esplai SPAI-T.

■ En el Reforç Escolar hem iniciat un progra-

ma de lectura. Volem agrair a l’editorial Cavall Fort i l’Editorial Mediterrània les revistes i
llibres que ens han regalat, cosa que ha motivat molt als infants.

■ A “El Submari” se li ha atorgat el Premi
Sants-Montjuïc en reconeixement a la tasca
que està fent en els barris de la Marina vers
els infants i adolescents.

Trovada d’Advent

Una cadena de robatoris han afectat a diferents entitats del barri durant el mes de novembre. A Mans a
les mans, Submarí i a la parròquia
han entrat dues vegades i s’han
endut material informàtic.

AGENDA
■ Campanya de recollida

d’aliments.
Dia: dissabte 15 de desembre
Horari: de 11h ha 19h
LLoc: P. Marina
Organitza: Spai-T
■ Curs d’iniciació al voluntariat. Dirigit a joves de 16
a 18 anys.
Dies: 19 i 20 de gener
Lloc: C. Foc 100-106
Organitza: Vols un cop de
mà?

■ Curs “Com treballar

l’afectivitat entre els
joves”
Dia: 19 de gener
LLoc: C. Foc 100-106
Organitza: “El Submarí”

■ Curs “Administració i

gestió” dintre del tastet
d’oficis.
Dia: 14 de gener
LLoc: C. Foc 100-106
Organitza: “El Submarí”

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: reforç escolar, catequista, per
a gestions administratives, monitor/a
d’esplai...

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:

logo gene i dipu

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

fundació mans a les mans
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