Una Medalla compartida per tot un barri!
El passat 30 de novembre vam rebre la Medalla
d'Honor de Barcelona, un reconeixement a títol
col·lectiu que ens agrada poder compartir amb tota
la Marina.
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BUTLLETÍ
MON COR ESTIMA UN ARBRE

Per aquest motiu, hem volgut plasmar en aquest
butlletí les veus de diferents persones amb les quals
ens trobem molt a gust treballant perquè tots els
infants puguin gaudir de les mateixes oportunitats.
Encara que només hem pogut encabir sis veus, amb
elles volem representar a totes les entitats,
empreses, tècniques, escoles... que, juntament amb
nosaltres, han obtingut la Medalla d'Honor de
Barcelona.

Josep Hortet
President de la Fundació

Moltes gràcies!
Aquesta Medalla és de totes i tots vosaltres!
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Així comença el famós poema escrit el 1875 per Miquel Costa i
Llobera: Lo pi de Formentor. Al pati de l’entrada de Mans a les
Mans hi ha un arbre frondós que amb les seves branques i fulles
fa una ombra deliciosa que protegeix del sol del maig, de tot
l’estiu i ben entrada la tardor. Ja ho saben bé les monitores i
monitors, els infants que s’hi apleguen. Allí la part col·loquial i de
tramesa oral dels valors troben el seu reialme.
Quantes
reflexions, diàlegs, emocions i decisions tenen l’arbre per
confident!

Des de Mans a les mans somiem de trobar en la gent dels barris de la Marina i més enllà,
l’empara i cobertura que ens dona aquest arbre. Necessitem la vostra ombra i la vostra
llum a la vegada, per a la vida i les tasques que aquí es van desenvolupant amb els infants,
adolescents i famílies. Necessitem que se sentin seva la Fundació, segueixin els seus
neguits i esperances, recolzin els seus projectes, col·laborin en el seu voluntariat. Volem
amics i amigues que posin interès, suport i simpatia, i també ajuda econòmica, sempre
indispensable. Necessitem persones que facin arribar a les entitats i famílies la informació
sobre les activitats educatives i de promoció per a infants i adolescents que aquí es
construeixen.
En l’ocasió de la Medalla d’Honor de la ciutat
2021, que ens ha donat l’Ajuntament de
Barcelona el 30 de novembre, el nostre arbre
protector us ho demana. Moltes gràcies!

Bon Nadal i millor any!

Aquest Nadal, fes un regal solidari
Altres entitats col·laboradores

Obsequia entrades per al concert que la Jove Orquestra
Simfònica de Barcelona (JOSB) fa a favor de la Fundació
Mans a les Mans

CO MP R A L ES TEVES
ENTR A DES A L A W EB
D EL P A L A U

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT i PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

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

També pots fer la teva aportació a través de:
www.mansalesmans.org/donatius

Fes-te'n soci! Ajuda'ns a tirar endavant els projectes

15.05.2022
Palau de la Música

TEIXIM LLAÇOS COMUNITARIS
Mª Teresa Esteve
Extècnica del territori de la Marina de Port

Pilar Rubio Rubio
Mestra de l'escola Enric Granados

Fa tretze anys vaig tenir a les mans el projecte de gestió de
l'entitat i va ser molt fàcil defensar-lo perquè tenia criteri i
ànima i era el que el territori necessitava. Avui estic molt
contenta d'haver contribuït al seu creixement. La vostra
gestió dignifica la vida d'infants, joves i famílies. Una feina
d'or que mereix la Medalla que la ciutat us atorga.

Durant els meus últims anys de mestra he tingut el plaer de
treballar amb l'equip de professionals del Submarí, tant a
l'àmbit formatiu com a l'àmbit de cura dels infants i les seves
famílies. Crec que sou part important de la seva educació i
felicitat. Sou la seva segona família, i crec que el vostre
treball és molt mereixedor del premi que heu rebut.

Roser Moliner
Educadora Social al CSS LA MARINA-IMSS

Rafaela Carnerero i Socorro Salguero
Airpharm

Protecció, cura, seguretat, diversió, modelatge, constància,
benestar, suport, impuls, creixement i millora són alguns dels
efectes que té la vostra intervenció respectuosa i amorosa
amb infants, adolescents, joves i famílies a la Marina. Sou
indispensables a la xarxa del barri. Felicitats per aquest
reconeixement tan merescut.

Com a empresa responsable amb la comunitat, estem
encantats d’estar a prop vostre. Tots els nens, nenes i joves
tenen dret a les mateixes oportunitats, però no sempre és
així. Vosaltres feu que sigui possible, perquè sou uns
professionals que viviu amb passió i ganes el que feu. Poseu
cor i es nota. Sens dubte, ben merescuda la Medalla d’Honor.

Blanca Aznar
Veïna del barri

Francisco Santiago Antúnez
President Associació Escola Dominical Undebel

Sovint veiem un món que no ens agrada, injust i dur per a
moltes persones, especialment els infants, però pensem
“nosaltres no estem tan malament”, i seguim amb la nostra
vida. Amb tot, aquest “haig de fer quelcom” sempre està
present. La meva situació personal no em permet dedicar
temps a col·laborar per fer la vida més digna als altres, però
puc dedicar una part dels meus recursos econòmics perquè
professionals de l'atenció social als infants s'hi dediquin. La
meva manera de contribuir a la justícia social és amb una
aportació econòmica a Mans a les Mans. Per mi, col·laborar
amb la Fundació és una inversió per a un futur millor.

Incloure i no integrar és el que feu a la Fundació amb el poble
gitano. Sempre heu respectat la nostra diversitat cultural i
ens heu acompanyat sense jutjar-nos. Tenim molta
coordinació amb vosaltres i molt bona comunicació. Feu molt
bona feina al barri i sou un referent positiu per molts dels
infants i joves de la Marina. Tinc una anècdota d’unes
jornades de la TIAF, on pensàvem que els vostres infants i els
nostres, què eren totalment diferents, acabarien com una
batalla campal, però amb la bona qualitat humana dels
vostres professionals, el vostre bon fer i una mica la nostra
picaresca gitana, vam fer unes jornades inoblidables.

