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 Anècdota. 
 Una de les nostres noies grans, adolescent, actualment conviu amb tots nosaltres a la Res. 
Quan era petita, al col·legi, va deixar el seu autoretrat plasmat en un gran mural, a l’entrada de l’es-
cola. Era el mes d’abril de 2015. Ara, els més petits que van a aquest mateix “cole” localitzen aquest 
dibuix amb il·lusió. És ella! Això els ensenya quelcom: altres han passat pel mateix lloc. 
 Ho van superar i s’han fet grans. Han deixat un CAMÍ OBERT. Els que venen darrera també 
el segueixen. Els peques tenen diferents referents grans: els pares, familiars, educadors. Però també 
els seus companys adolescent i joves tenen la seva influència especial sobre ells, a la seva manera, 
procurant entre tots una convivència bona i constructiva. 

 COM PASSA EL TEMPS!  
 
Les hores, els dies, les setmanes, els mesos van passant sense poder evitar-ho i sense poder tornar enrere. 
Ja estem a l’últim trimestre del curs 2022-2023 i anem de cap a les vacances d’estiu; però hem d’aprofitar 
el que queda per acabar allò començat, per valorar l’acabat i per projectar el que vindrà.
 I en pensar en Emmanuel no puc deixar d’agrair a Déu la seva provisió, cura i protecció, direc-
ció i presència que fa que un grup de persones, menors i equip educatiu, hi convisquin a la llar de forma 
atípica però eficaç per el bon desenvolupament integral dels menors que tenim al nostre càrrec.
 I des de la Junta Directiva en som conscients i valorem granment la feina dels nostres educa-
dors que són un regal del Senyor pel seu lliurament, dedicació, bona disposició i, sobretot, pel gran amor 
que ofereixen als nens.
 També reconeixem i donem gràcies a tantes persones que donen suport aquesta obra de 
forma meravellosa amb els seus donatius, aportacions, temps i coneixements, col·laborant de diferents 
maneres perquè segueixi endavant el treball a Emmanuel.
 Vull tenir un record especial des d’aquestes línies per a la Sra. Matilde Torroella, morta el setem-
bre passat, i que estimava la Residència Infantil Emmanuel fins al punt de nomenar-la beneficiària de
part dels seus béns, que seran destinats a la construcció del Nou Llar. Donem gràcies a Déu per la seva 
vida i generositat!

 “Beneiré el senyor en tot temps; continuament estarà la seva lloança a la meva boca.” 
        Salm 34:1



Notícies i activitats

Esglésies Evangèliques  

Ocasionalment, quan ens resulta possible, 
visitem esglésies evangèliques o entitats 
similars per explicar quelcom de l’actuali-
tat de la Residència Infantil Emmanuel. Són 
ocasions també per agrair tot el suport que 
rebem de tantes congregacions, famílies i 
individu que s’identifiquen d’una manera 
pràctica amb el nostre servei.
 

Només cèntims

Una nena entranyable d’una de les es-
glésies evangèliques amigues te un hàbit 
peculiar des de fa uns anys. Quan aconse-
gueix tenir alguns cèntims de xavalla, els va 
guardant a un recipient. Aquest espai es va 
omplint fins a convertir-se un una donació 
per a la “Resi” d’un munt d’euros. 
Igual que “les dues dragmes de la vídua” 
que trobem en els evangelis, aquestes pe-
tites monedes i aquestes donacions tenen 
un valor inimaginable als ulls de Dador de 
la vida i de tot bé.     

Entitats solidàries 

Tenim l’alegria i el privilegi de conèixer i 
estar en contacte amb vàries entitats soli-
dàries que, de manera similar a la nostra, 
fan obra social per ajudar al més desval-
guts. A la foto, una visita recent a “Saragos-
sa solidària”, una iniciativa que va fe molt 
de bé duran la pandèmia, i que ara conti-
nua ajudant persones que pateixen carèn-
cies bàsiques. 

Pilar i Marta Maria

Son moltes les persones admirables que fan servir les seves forces, temps i capacitats per 
servir Déu i les persones que les envolten. En aquesta ocasió hem pogut estar amb la Pilar 
Hermosilla (a l’esquerra de la foto), dona que ha donat suport a la Residència Infantil Emma



Finestra oberta amb 
Violeta
Violeta / 8 anys  
“Aprofito el meu temps lliure per fer papiroflèxia. 
He aprés a fer fins i tot animals. 
Ara estic fent un jardí de flors”

iPreguem per que els nostres petits 
creixin imitant els bons exemples 
dels familiars i amics, 
i que sàpiguen descartar els dolents.

nuel des de la presidència de la UDME fins 
dates recents, i des de la seva església local. 
A l’altra banda de la Carme (a la dreta de la 
foto), també està la Marta Maria Martinez, 
que des d’els últims mesos forma part de la 
junta directiva de la RIE aportant els seus co-
neixements i experiència. 

Motius
d’Oració
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Evolució 
Económica
31 març 2023

Donatius:  Compte bancari: ES61 2100 9250 6922 0011 8569
               Codi BIC des de l’exterior: CAIXESBBXXX  -  Bizum: 662 04 23 55

Titular del compte: Residència Infantil Emmanuel
Tresoreria: 607 78 93 16. tresoreria@resi-rie.org

 pressupost aportacions 
Donatius esglésies / org. 22.000,00 4.318,27
Donatius / Apadrinaments 70.000,00 18.430,65
Donatius en espècies 50.000,00 12.500,00
Altres ingressos 11.000,00 
Donació  43.367,95
TOTAL 153.000,00 78.616,87
Previst a 31 març 38.250,00
Realitzat a 31 març 35.248,92 -7,80%
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Donatius 
Apadrinaments

Donatius 
en espècies

Altres
ingressos

Donatius 
esglésies

organitzacions

TOTAL
ANUAL

160.000 €

140.000 €

120.000 €

100.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €

El racó de pensar 

FOTO del mes

Abril de 2023

Aquests peques de 5 anys conviuen a la Resi 
amb una de les nostres adolescents que és 10 
anys més gran que ells. A un mural sobre una 
paret del “cole”, tots dos identifiquen l’au-
toretrat que la seva amiga gran va fer fa 8 
anys, quan era una nena com ells.

“Tu, Jesucrist, has salvat gent 
de tota mena,
 de tota llengua, 
  de tota nació”.
Apocalipsi 5:9 


