
Notícies  
 
Suport al Centre Cristià El Far de la Cañada 
(Almeria - Espanya) 

Almeria és una ciutat els habitants de la qual 
són al voltant de 220.000, i en proporció és on 
més marroquins viuen, comparat amb la resta 
d'Espanya. 

Fa 5 anys es va obrir el Centre Cristià El Far de la 
Cañada per beneir la comunitat de La Cañada 
de Sant Urbà, on conviuen tant espanyols com 
immigrants. 

En aquest Centre es realitzen diferents activitats 
per il·luminar la ciutat, a més de les reunions de 
pregària, discipulat i ensenyar de la Paraula. 

Durant la setmana els programes estan 
enfocats als immigrants del barri i rodalies que 
tenen necessitats diferents, principalment la 
manca de l'idioma local. 

Necessitats per al curs 2022-2023: 

 
Les activitats del centre es realitzen en diferents 
sales. Compten amb dues habitacions i dos 
salons multi-ús on es pot ambientar una classe 
d'ensenyament. Aquests espais necessiten 
millores pel que fa al mobiliari. Ara mateix hi 
han unes prestatgeries fetes de cartró i una 
biblioteca de fusta molt vella. Calen armaris 
que tinguin clau i seguretat perquè els nens no 
tinguin accés als articles escolars. Es necessiten 
pissarres ja que només n'hi ha una que és 
movible i no totes les professores poden fer-la 
servir alhora. 
 

Material necessari: 

 Armari amb clau classe 1 
 Armari amb clau classe 2 
 Pissarra classe 1 
 Pissarra classe 2 
 Prestatgeria llibres 
 Vitrina vidre per a llibreria 
 Televisor classe 1 
 Material escolar 
 Bossa menjar per a famílies 

Gràcies per ser part del que Déu està fent al Far 
i a la vida de tants nens, homes i dones amb 
necessitats profundes. Gràcies per acompanyar 
en aquesta part d'Espanya oblidada per tant 
de temps, però on estem veient que l'amor de 
Déu els pot transformar per sempre. 

DONATIUS: 
https://www.paypal.me/cecmasvidal 
 

Bon Nadal! 

La CEC-Masvidal us desitja un Nadal joiós  i feliç, 
ple de salut i alegria, en companyia dels vostres 
éssers estimats. 

Que aquest 
temps sigui 

una 
renovació 

de l'espera 
del retorn 
del nostre 

Rei. 

“Glòria a 
Déu a dalt 
del cel, i a 

la terra pau 
als homes 

que ell 
estima” 

(Lc 2:14) 
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DIA DE NADAL 

De jove, trobava que l'època de Nadal era tremendament emocionant. Era una època per cantar i 
celebrar. I gairebé tothom al poble comprava roba nova. L'esperit nadalenc es podia sentir per tot 
arreu, especialment a l'església amb els sons del cant i els tambors. Tothom al poble sabia que el 
Nadal era una època per menjar els millors àpats. Fins i tot aquells que no es podien permetre el 
luxe de comprar carn en cap altra època de l'any s'asseguraven de tenir-ne per Nadal. El dia de 
Nadal, el cant, el batec de mans i el tambor semblaven unir-se a l'hoste celestial per lloar Déu. 

Imagino que no hi va haver menys emoció quan l'àngel del Senyor es va aparèixer als pastors del 
camp que vigilaven les ovelles. Després que l'àngel els va anunciar la bona nova del naixement de 
Crist, van aparèixer una multitud d'àngels lloant Déu! 

En aquesta època nadalenca, unim-nos al cant, perquè Crist ha nascut! Anunciem també la bona 
nova del seu naixement al nostre voltant perquè els altres puguin venir a celebrar amb nosaltres 
l'alegria del Nadal. 

 

“Tot d'una s'uní a l'àngel un estol de la milícia 
celestial que lloava Déu." 
 

Lluc 2:13 (BEC) 
 

Benvolgut Senyor, que l'alegria del Nadal ompli els nostres cors mentre t'oferim la nostra lloança. 
En el nom de Jesús. Amén. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sra. Enid Adah Nyinomujuni 
(Dar es Salaam, Tanzània) 
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Ajuda’ns a ajudar :  
 
https://paypal.me/cecmasvidal 

 


