GRÀCIES!! MEDALLA D'HONOR DE BARCELONA!!
El passat 20 de maig, el Ple del Districte va aprovar per unanimitat la candidatura de Fundació
Mans a les mans a la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona.
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BUTLLETÍ
COMUNITAT D’ACOLLIDA, ARRELAMENT I PROMOCIÓ

La Ciutat de Barcelona atorga aquest guardó a persones o entitats que amb la pràctica de la seva
tasca professional o social han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana i les
virtuts i els valors cívics.
Ens van nomenar com entitat i per tant és un reconeixement a títol col·lectiu, això ens encanta... un
reconeixement a les criatures, al jovent, a les famílies, l'equip humà... a totes les persones, entitats,
empreses, serveis, grups... amics i amigues que ens feu costat.

El Director de Càritas diocesana de Barcelona, Salvador Busquets
escriu: “aconseguir un treball decent i un habitatge digne és molt
difícil per a moltes persones i arriba a ser impossible quan
aquestes persones es troben en situació administrativa irregular.
Josep Hortet
President de la Fundació

Pots fer la teva aportació a través de:

Com podem anomenar-nos societat d’acollida si construïm un
marc regulador que en comptes de facilitar l’acollida, facilita el
rebuig?.

Ho diu en la presentació d’un Informe molt ben elaborat amb el títol: Fronteres invisibles:
com la irregularitat administrativa t’estronca el projecte vital. Ens ofereix dues pàgines

www.mansalesmans.org/donatius

pedagògiques per als lectors en forma de joc sobre les fronteres invisibles i entre altres
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Fes-te'n soci! Ajuda'ns a tirar endavant els projectes

coses ens pregunta: sabies que un nen nascut a l’estat espanyol no pot tenir autorització de
residència si els seus pares no la tenen?
Mans a les Mans enmig de la pandèmia ha incrementat el seu seguiment d’acollida, escolta
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i comunió amb els infants i joves, i amb les seves famílies que pateixen aquestes fronteres
invisibles. Hem experimentat com aquests murs-fronteres invisibles afecten també a
persones i famílies d’aquí que ja tenen documents i que han nascut a l’estat espanyol, però
que porten el pes de les dificultats d’habitatge, d’atur o de treball precari. En aquest sentit

Amb el suport de:

estem contents dels passos endavant que anem fent per esdevenir una comunitat amb un
enriquiment recíproc de donar i rebre mútuament.
Però, com l’Informe declara, cal eliminar la cursa d’obstacles que vulneren els drets de
ciutadania i arriben a perjudicar la salut física i emocional de les famílies, quan
s’estronquen els projectes vitals de les persones i famílies. S’ha d’avançar en propostes
socials i polítiques que contribueixin a facilitar lligams socials a les famílies arribades als

Altres entitats col·laboradores
PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT i PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

nostres barris i ciutats i a totes les afectades per la precarietat.
Des de la Fundació continuarem fent tot el possible per créixer com a comunitat d’acollida i
de promoció. Necessitem la vostra ajuda i col·laboració. Hi confiem i us en donem gràcies!

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: 001574-000
LES MATEIXEIS OPORTUNITATS PER TOTHOM

ESCOLTEM PROTAGONISTES!

Sentir-se sola i no saber a qui
trucar si es cau malalta, no
poder posar la rentadora per
manca
de
diners,
sentir
vergonya de no tenir mobles a
casa, plorar quan no et veuen
els fills, infants amb 8 anys que
han canviat 6 cops d'habitatge i
4 cops d’escola, patir quan
marxes a treballar deixant a la
teva filla sola a l’habitació del pis
compartit amb altres persones...
aquestes situacions i d’altres
són quotidianes per a moltes
famílies del nostre entorn.
Famílies fortes i valentes, que
busquen tirar endavant per tal
que els seus fills i filles tinguin
un bon present i futur.

i
s
ic
am es
ar gu
ob i
Tr am

LA CRUA REALITAT

r
rti i
a
mp cies
o
C èn os
viv curs
re

ABDELHAK (20 ANYS)
Jove del projecte Pas Endavant
Com t’ha ajudat l’entitat? En quins aspectes?
"¡En diferentes cosas! Bru, que nos daba el
taller de mecánica de bicis, me enseñó
mucho. También he hecho amigos como
Soufiane y Moha, que me han ayudado en
momentos personales complicados."

KELY (23 ANYS)
Ex jove dels projectes Vols un cop de mà? i
Anem per feina

Com t’ha ajudat l’entitat? En quins aspectes?
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GHARIBA (31 ANYS)

FERRAN I SÒNIA (58 i 54 AN

YS)

Pare i mare de dos fills.

Mare de tres fills.

"El meu fill torna a sentir-se persona, s’ha
centrat, té ganes de seguir, li ha pujat
l’autoestima; entre tots hem aconseguit el
que ell necessitava: Sentir-se valorat i
important.
Ens agradaria poder difondre la importància
de les UEC’s, de la tasca que feu aquí... tot i
que pensem que aquests recursos haurien
d’estar incorporats dintre de l’escola
ordinària, les escoles haurien de poder
atendre tota la diversitat que hi ha."

Què és el que més valores de l’entitat?
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"El trato, y que si o si te ayudan a resolver tu situación. También las
clases grupales, que me sirven mucho para aplicarlo con mis hijos,
lo pongo en práctica. Y con Basma, ahora me veo más cómplice con
mi hija, ahora yo le cuento mi día y eso antes no lo hacía, ella
también me cuenta su día y explica lo que hace durante el día, y eso
antes no lo hacía, antes solo pensaba en que se terminara el día
rápido, y se duerman para estar yo más tranquila, y ahora no. Ahora
tengo muchísima comunicación con mi hija Basma y con Issaa lo
estoy intentando."

"En massa coses, estic molt agraïda. Sobretot,
em va ajudar quan vaig començar al projecte
d’inserció laboral. Érem tant nois com noies,
cadascun amb situacions diferents, amb
problemes diferents i crec que allí vaig
començar a entendre molt més sobre la vida.
Al principi vaig pensar que no encaixaria,
sempre he estat una persona tímida i
tranquil·la, creia que no faria amics i va ser
dur, vaig discutir probablement amb tots,
perquè teníem molt de caràcter, però també
vaig arribar a estimar-los a tots."

AMAL (10 ANYS)
Infant del projecte Submarí.

Que és el que més valores de venir?
"Doncs moltes coses, m’agrada quan a l’estiu
anem a la piscina i fem jocs d’aigua, també
que quan demanem coses intenteu fer-les (…)
quan celebrem el carnaval, la castanyada, els
concursos com el de Sant Jordi o el que vam
fer al confinament.
Quan fem estudi ens podeu ajudar i podem
entendre el que hem de fer."
.

