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Una plantilla compromesa 
socialment

La Miriam, en Bernat, l’Andrés, 
la Rosa Mari i la Dèbora, 
treballadors/es de l’entitat 
van ser presents al Gran 
Recapte 2014 en companyia 
d’altres voluntaris, com la 
Laura Roma, la Laura Azauga, 
l’Islem (ex-usuari del Moi 
Jove) i sa mare. Podeu trobar 
la notícia a la nostra web: 
www.elfarsocial.cat

EL FAR, SERVEI SOCIAL EVANGÈLIC
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EL CENTRE, MOI, PIS I LLAR DE BOLIVIA I....
El Far, compromès socialment
Centre Obert Moisès i Moi Jove
El 14 de novembre vam commemorar el 
10è Aniversari del Centre Obert Moisès 
amb les famílies, infants, adolescents, 
educadors, voluntaris i amb les autoritats 
del nostre país. 

L’acte va ser conduit per l’actual Presidenta, 
Lídia Castell que va recordar que aquest 
projecte va ser un somni de la Presidenta 
d’Honor de l’entitat, Carmen Sánchez, 
coneguda a Santa Coloma com una persona 
“tot terreny”, que va tenir la visió de veure el 
problema i l’entusiasme de contagiar a 
moltes persones del seu entorn per a 
promoure i iniciar aquesta obra social en el 
mes de febrer de 2004, la qual va explicar les 
seves motivacions i esperances en crear 
aquesta obra social.

Neus Munté, l’actual Consellera de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, ens va felicitar per la nostre 
trajectòria i pel camí recorregut.

D’altra banda, l’Alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, Núria Parlón, també va incidir 
en la importància de comptar amb Centres 
Oberts com el Moisès, perquè som un recurs 
que acompanyem i tenim cura d’aquelles 
f am í l i e s que es tan en s i t uac ió de 
vulnerabilitat. 

Joel Cortés, President de l’Església 
Evangèlica Espanyola va ressenyar que 
l’obra social de l’església en aquest 
municipi aglutina tant a infants com a 

persones grans, atès que no podem pas 
oblidar la Residència Bet-San.

Som molts els qui hem somiat, com l’Àngel 
Custodio que també va ser pilar en aquest 
recurs durant molts anys, per la qual cosa 
volem deixar constància del nostre agraïment 
pel seu ajut i el suport que ens va donar 
durant més de quinze anys.
_____________________________
Us recordem la campanya de recollida de 
joguines “El tresor de la vida, gaudir-ne!!! Un 
Nadal feliç pels nens/es del COM 
(www.elfarsocial.cat)

Pis de Reinserció el Port
Actualment, el pis està ocupat per un 
resident, però s’està a l’espera de l’entrada 
d’un noi a meitat del mes de desembre.

Llar de Bolívia
S’estan introduint canvis estructurals en 
aquest projecte i esperem que a partir del 
pròxim mes es pugui treballar molt més 
intensament la part formativa de les mares.

S’ha fet un pla de formació intern en el qual 
col.laboraran diferents professionals per a 
ampliar el coneixement de totes les nenes de 
l’entitat. Impulsarem l’anglès i la informàtica, 
a més de reforçar les matèries troncals: 
llengua, matemàtiques, ciències, etc.

La darrera entrada va ser la de Yenny amb el 
seu fill Jorge

Gràcies a tots i totes per la vostra 
col.laboració i per les vostres pregàries.
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