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Nova Pàgina web del Far
Estem renovant la nostra imatge 
i hem creat una nova web del 
Far, us animem a visitar-la.

     
      www.elfarsocial.cat

EL FAR, SERVEI SOCIAL EVANGÈLIC
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EL CENTRE, MOI, PIS I LLAR DE BOLIVIA I....
La tornada al centre
Centre Obert Moisès i Moi Jove
Aquest any van començar les activitats l’1 
de setembre. Els nens i nenes s’han anat 
incorporant de mica en mica i això ens ha 
anat força bé per a acabar de posar a 
punt el Centre Obert Moisès.

El primer esdeveniment especial ha estat 
la participació del COM i del Moi Jove a 
les olímpiades evangèliques i com podeu 
veure a la foto ha estat tot un èxit. Cinc 
medallistes, en diferents disciplines: pes, 
salt de llargada, salt d’alçada i carrera 
llisa. Felicitats campions !!! 

Cal destacar que gairebé totes les famílies 
van acompanyar aes seus fills a aquesta 
activitat esportiva. Enguany volem implicar 
molt més a les famílies en les diferents 
activitats que realitzen els seus fills/es.

Pis de Reinserció el Port
Aquest recurs ha patit canvis importants. 
Fins a l’agost  la persona que coordinava 
e l p i s e r a l ’ À n g e l C u s t o d i o . 
Malauradament, el 22.08.2014 va passar a 
la presència del Senyor i en aquest 
setembre hem estructurat l’equip per a 
continuar ocupant-nos d’aquest ministeri.

S’han incorporat, Andrés Pedreira i Ismael 
Rodríguez. Tots dos faran el seguiment als 
usuaris del pis.

Al setembre hem tingut una nova 
incorporació al pis de reinserció, un home 
de Bilbao.

Esperem poder continuar l’estela que ens 
va deixar l’Àngel Custodio.

Llar de Bolívia
Des d’aquestes línies volem agrair a 
l’Enric Ainsa el seu oferiment d’anar cap a 
Santa Cruz de la Sierra per un període 
d’un any. Va marxar el passat 14 de 
setembre i ja s’estan veient canvis 
importants, com: ja ha presentat un pla de 
treball per a ensenyar informàtica a les 
nenes i educadores . D’altra banda, ja té 
gairebé acabada la pàgina web de la Llar 
a Bolívia. En la pròxima edició us farem 
arribar el link.

Així mateix  també us hem d’informar que 
comptem amb una voluntària de Suïssa. 
També s’ha incorporat al setembre i estarà 
allà fins al desembre. La Doris, dóna 
classes d’anglès a les mares.

P e r l a re s t a , p o d e m d i r q u e e l 
funcionament de la Llar és correcte.

Projecte Materno-Infantil
Des del Far estem impulsant altres 
projectes, i, si Déu vol, la previsió és que a 
principis de gener de 2015 podrem donar 
se rve i a un nou co l . l ec t iu a les 
instal.lacions del Centre Obert Moisès. La 
pretensió és atendre a mares joves amb 
nadons que necessiten acompanyament 
per a educar a llurs nadons. Estem 
treballant amb l’Ajuntament i la Caixa per 
a aconseguir els recursos econòmics 
necessaris.


