
Notícies  
Finalitzat el pou d'aigua potable: 
Ja tenim finalitzada l'obra de construcció d'un 
pou d'aigua potable per al subministrament 
d'aigua de boca i d'ús ramader i agrícola, a la 
zona rural propera a Taza, al Marroc. 

Com sabeu, l'import del projecte es va finançar 
amb l'aportació de la IERE i el seu donatiu 
recollit al Nadal, juntament amb les aportacions 
de molts de vosaltres. És per aquesta raó que 
ens és causa de molta alegria poder compartir-
vos aquesta notícia. 

El projecte era l'equipament d'un pou d'aigua 
al poblat de Chij Lemerouj, Ait Shegherojen, 
Taza (Marroc), que afectava al grup humà 
amazic. L'objectiu general del projecte era 
crear un accés equitatiu i sostenible d'aigua 
neta; els objectius particulars eren restaurar un 
pou existent per l'interior i l'exterior, i col·locar 
una bomba, tot plegat per proveir d'aigua a 
trenta llars, a aproximadament 3.000 animals, i 
per produir vegetals. 

Segons la planificació feta, es va realitzar la 
restauració total del pou existent: neteja, parets 
interiors, revoc exterior, tancament, construcció 
de tanc d'aprovisionament d'aigua, col·locació 
de bomba d'extracció d'aigua, plataforma de 
ciment en tron al pou, i abeurador per a 

animals. La bomba d'extracció d'aigua va ser 
adaptada per funcionar amb gas, el que 
economitza despeses de manteniment. 

El pou té una profunditat de set metres 
aproximadament, però, l'aigua és abundant i 
permet abastir les necessitats de les persones 
de la comunitat, els animals i reg, raó per la 
qual i de manera excepcional a la zona, és 
possible el cultiu d'una horta: blat de moro, 
magrana, ceba, vinya, entre d'altres vegetals.  

L'administració i gestió de l'ús de l'aigua està a 
càrrec de la comunitat. Us adjuntem un annex 
fotogràfic a aquest butlletí, i per aquest enllaç. 

Nova ministressa a la CEC-Masvidal: 
Ara fa un any i mig, l'assemblea general de la 
CEC-Masvidal va donar el vistiplau perquè 
l'Erika Aguerri –recentment nomenada tresorera 
de l'entitat– iniciés el període de preparació per 
a esdevenir ministressa de la CEC-Masvidal i així 
consolidar una vocació que ella sentia des de 
feia temps. 

Així doncs, el passat dia 3 d'agost al matí, l'Erika  
va realitzar la cerimònia de presa de 
compromisos com a ahadessa, envoltada de la 
junta directiva i d'altres membres, a l'Ahadia de 
Biescas (seu social i centre de culte de la CEC-
Masvidal). Que el Senyor l'acompanyi en 
aquest nou ministeri.  

BUTLLETÍ CEC-MASVIDAL 
idioma: català juliol - agost 2021 núm. 39/ 082021 

 

https://drive.google.com/file/d/1z15AWKvCPIbyHh9P05MvWYcwiGwIzV6O/view?usp=sharing


PACIENT EN LA PREGÀRIA 

Quan era jove, vivíem a dos mil quilòmetres dels meus avis paterns. Els vaig poder veure només 
un parell de vegades a la vida. Tenien pocs diners, però cada any la meva àvia m'enviava un petit 
regal per Nadal i pel meu aniversari. 

El 'pitjor' regal que em va enviar mai va ser un punt de llibre de tela amb una borla a la part 
inferior. Tenia una imatge brodada de Jesús que portava una corona d'espines, juntament amb flors 
estilitzades i les paraules "Que les benediccions del cel t'acompanyin". Per alguna raó el vaig 
conservar, tot i que els meus pares i jo no érem cristians. 

Més tard vaig saber que la meva àvia havia pregat per mi tots els dies de la meva vida fins que va 
morir. Això va convertir el punt de llibre en una de les meves possessions més preuades. Quina 
paciència, amor i fe tan forts que tenia per pregar cada dia per un nen a milers de quilòmetres de 
distància, que gairebé mai no va veure! 

Crec que van ser les seves oracions i les del meu avi les que em van portar a Crist. I el seu 
exemple em va convèncer del valor de l'oració pacient. És fàcil cansar-se de pregar per una persona 
o situació en concret, i de vegades sembla que no serveixi de res. Però Déu escolta i sempre 
respondrà amb saviesa divina. 

 
 

“L'oració fervent del just és molt poderosa." 
Jaume 5:16  (BEC) 

 

Gràcies, Senyor, pels qui amb fidelitat i paciència preguen per nosaltres. Atorga'ns paciència per 
pregar persistentment pels altres. 

 
 

 
 
 
 

Sr. Ken Claar (Idaho, EUA) 
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Ajuda’ns a ajudar :  
 
https://paypal.me/cecmasvidal 
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