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EDITORIAL

Presidència

“La fidelitat germinarà de la terra i la justícia guaitarà des del cel, el Senyor donarà la
felicitat i la nostra terra donarà el seu fruit.” Salm 85 : 12-13
A la Residència Infantil Emmanuel podem certificar que aquesta promesa del Senyor, que
trobem al Salm 85, es compleix perquè veiem com Ell ens guia pel camí correcte i just, quan busquem
la seva voluntat i tenim posats els ulls en ELL.
De vegades, desviem la vista i cometem errors, però el Senyor és bo i posa al nostre voltant
persones que ens ajuden a tornar al camí correcte i aleshores veiem els seus fruits.
Des d’aquestes línies vull agrair la feina, eficaç i excel·lent, del nostre equip educatiu. Un
treball que abasta la cura dels menors de forma integral, atenent les necessitats físiques, psíquiques,
intel·lectuals i espirituals; relació amb les famílies biològiques; les relacions amb col·legis, instituts,
mestres, tutors; les activitats extraescolars; la relació amb diferents institucions, Ajuntament, Generalitat, DGAIA, assistents socials; entitats que ens donen suport amb donatius en espècies com el Banc
dels Aliments, l’empresa Serma, supermercats Consum, AssociaciÓ La Nau, Cosmètics Colomer, fleca
Ciabata; també relació amb esglésies i famílies que col·laboren amb donacions puntuals. 		
Col·laboren també visitant esglésies per informar i presentar el projecte de la RIE i en la
promoció a través de les xarxes socials, etc, etc, etc…
Podria continuar anomenant més i més àrees on l’Equip Educatiu col·labora i treballa, però
només vull ressaltar una cosa més: el suport incondicional i fidel cap a la Junta Directiva, cap a la RIE
en general i sobretot, a Nostre Senyor. El seu treball va sempre enfocat a seguir el camí que Ell marca
i això fa que doni bon fruit.
GRÀCIES EQUIP!

INFORME Equip Educatiu
AIXÍ ENS VEIEM
De vegades ens equivoquem. Ens veiem pitjor del que som. Pensem que mereixem poc
perquè la tristor dels problemes ens desanima. Inclús ens creiem culpables d’errors que no són
nostres. I AIXÍ ENS VEIEM, equivocadament. Per això ajudem a cada nen a tenir autoestima.
Altres vegades ens creiem millors del que som. Per què? Perquè el qui tenim al costat és
d’una altra edat, sexe, raça, cultura... I AIXÍ ENS VEIEM. Ens equivoquem, i molt! Hem d’ajudar els
nens a ser humils i solidaris. Pau, l’apòstol, va escriure que cadascú ha de tenir un concepte just de
sí mateix. I tu, com et veus?

Notícies i activitats
Confinaments
Els contagis de covid de companys de classe a l’escola o a l’institut han ocasionat diferents confinaments
dels nostres menors, que hem pogut gestionar amb
els seus familiars. També la grip ha fet que perdin alguns dies de classe.

Reprenem les sortides
Després de molts mesos, aquestes darreres setmanes hem començat a fer algunes
visites a esglésies i organitzacions que ens
ho han demanat. Aprofitant la relaxació
de mesures anti pandèmia hem pogut donar breus reportatges, agraïments i
compartir ministeri cristià presencialment, conservant les mesures de protecció
i higiene adients.
Donacions d’entitats
Mitjançant el Banc dels Aliments de Barcelona i de l’Associació Benèfica La Nau seguim
rebent amb una regularitat
mensual una ajuda significativa amb donació de productes alimentaris i de productes
d’higiene i neteja que supleixen
part del consum necessari a la Residència.
Assemblea anual de socis
A finals del mes de març es va realitzar la assemblea de la Residència on es van
exposar els corresponents informes de presidència, tresoreria, promoció i el de
l’equip educatiu.
En l’acte també es va aprovar la incorporació del soci Pedro Ponce a la junta
directiva com a responsable de secretaria.

Finestra oberta amb
Jesús
Em dic Jesús i tinc 4 anys
“Estic aprenent a escriure lletres i números.
M’agrada jugar a ‘les cireres voladores’
tot i que sovint em guanyen”.

otius
Md’Oració
Orem per que el Senyor ajudi els més petits a tenir una bona autoestima,

sense culpar-se de problemes que pateixen i no entenen.
Orem per que el Senyor ajudi els adolescents a no creure’s més savis
que molts grans quan tenen que començar a prendre les seves decisions d’adult.

Evolució
Económica
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31 març 2022
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pressupost aportacions
Donatius esglésies / org.
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5.196,00
Donatius / Apadrinaments 70.000,00
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Altres ingressos
11.000,00
707,00
TOTAL
153.000,00 34.806,00
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38.250,00
Realitzat a 31 desembre 34.8060,00
-3.444,00
-9,00 %
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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
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Cadascú veu els demés
i a si mateix
“des del seu propi món.”
I així ens veiem.
Aprenem a respectar-nos
a nosaltres mateixos
i als demés.

El racó de pensar
“¿Com se t’acut dir-li al teu germà
que li vols treure una palla de l’ull
quan tu tens tota una biga
dins del teu?”
Mateu 7 : 4
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