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Guinea Equatorial: un èxit!
Ens complau molt poder informar-vos que el menjador social i el banc d’aliments per a la Ciudad de
Bata ja són una realitat. Després de molt d’esforç i dedicació, aquests projectes s’han pogut executar
al 100% de les previsions, i això ha estat gràcies a 4 pilars fonamentals, indispensables per explicar l’èxit:
La mà de Déu-.
No podem entendre la realització d’aquests projectes sense l’efectiva intervenció de la Providència,
sobretot quan la CEC-Masvidal és una entitat petita, amb ben pocs mitjans, i que compta només amb
prop d’un centenar de germans i germanes entre socis i simpatitzants. Totes les gestions i els esforços
dedicats han estat per a Glòria del seu Nom i signes d’acompliment del seu Regne d’amor amb els
més desafavorits.
El vostre esforç solidari-.
A poc a poc hem aconseguit el 100% dels recursos materials-econòmics que ens havíem marcat, fins a
l’últim moment, quan ja pensàvem que no hi arribaríem. Volem agrair especialment als germans i
germanes de les comarques de l’àrea d’influència de Barcelona per haver fet una aportació al
conjunt que supera el 80% d’allò recaptat. També volem destacar -a tall ecumènic- que hi ha hagut
una paritat molt simptomàtica i joiosa entre les aportacions de membres protestants i catòlics.
L’aposta de la Fundació Hermanos Martínez-.
La partida destinada al menjador social era de 3.485,00€, dels quals la CEC-Masvidal n’ha reunit
3.000,00€. Tan bon punt la Fundació Hermanos Martínez va rebre de mans nostres la proposta de
col·laboració en aquests dos projectes, el seu compromís ha estat exemplar: ells van fer el lliurament
del material a la ciutat de Bata, van cobrir els 485,00€ que mancaven, i han fet donació de sabates,
pilotes, roba i material didàctic. A més, han establert una aliança estratègica amb l’església per fer
aportacions periòdiques al banc d’aliments.
La implicació de l’església local-.
Ens alegra especialment la responsabilització i participació plena de l’església local receptora (la
Iglesia Misionera Montaña de Dios) en la gestió d’ambdós projectes. El banc d’aliments es nodrirà
d’aportacions puntuals de la cadena d’alimentació Hermanos Martínez, i d’un seguit d’accions
proactives per part de la comunitat eclesial: aportacions solidàries de menjar per part dels membres;
activitats lúdiques a canvi d’aliments com ara fer una rentada de cotxes, teatre, concurs de cant,
concerts, partits de futbol, etc; sensibilització i seguiment a escoles; recollida d’aliments a la sortida de
supermercats, venda d’artesania...
Teniu accés a les factures i justificants de pagament, en aquest enllaç.
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Us passem un recull de fotografies:
30 de desembre de 2017
•

Lliurament parcial del material comprat per la CEC-Masvidal, per part de la Fundació Hermanos
Martínez a la Iglesia Misionera Montaña de Dios:
- Taules, cadires, plats, gots, coberts, olles, paelles i estris per cuinar.
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14 de gener de 2018
•

Lliurament de la resta del material comprat per la CEC-Masvidal, per part de la Fundació
Hermanos Martínez a la Iglesia Misionera Montaña de Dios:
- Menjar, gas combustible, un foc elèctric, una nevera i un congelador.

•

Lliurament d’una donació pròpia de la Fundació Hermanos Martínez a la Iglesia Misionera
Montaña de Dios:
- Sabates, pilotes, roba i material didàctic.
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28 de gener de 2018
Inauguració i benedicció:

Més fotos al proper número del nostre butlletí.
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Altres novetats
Nova sortida de missions
Ens complau poder informar-vos que, en el nostre desig constant
de fer tasca missionera, estem explorant nous projectes per poder
arribar a més gent. És per això que el nostre missioner Enric Ainsa
es va desplaçar el passat 13 de gener a la ciutat de Montevideo,
a l’Uruguai, per dur a terme les prospeccions necessàries i
estudiar-ne la viabilitat. La seva estada està inicialment prevista
per a dos mesos. Us tindrem informats en el proper butlletí.

Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians - 2018
Celebrada entre els dies 18 i 25 de gener, cada cop és més gran
la sensibilització de molts cristians per viure i compartir una
beneïda comunió eclesial entre tots els membres del Cos místic
del Crist. Però alhora també augmenten els qui, davant d’això, es
radicalitzen en les seves postures anti-ecumèniques i cerquen
comprometre l’autoritat i la bona imatge d’aquells membres que
aposten per la unitat en la diversitat, tant en el món evangèlic,
com en el catòlic i l’ortodox. Les crítiques ferotges de catòlics
contra la figura del papa Francesc, o els atacs furibunds de
denominacions evangèliques contra el protestantisme històric, tot
plegat arran dels recents apropaments ecumènics, no són
comprensibles entre cristians que hagin pogut tenir experiència
de la misericòrdia i de l’amor del nostre Déu. És feina de tots fer
pedagogia en aquests àmbits i, sobretot, pregar Déu per
l’harmonia de tots els seus fills.

Si creus que el teu cor
et demana fer missió,
potser estàs en condicions
d’aportar recursos
econòmics i materials
per fer-ho possible.
AJUDA’NS A AJUDAR
Triodos Bank - IBAN:
ES63 1491 0001 21 3000089467

TANT DE BO QUE AVUI SENTÍSSIU LA SEVA VEU
Hi ha gent que no s’assabenta del que passa al seu entorn i es tapa les orelles per no sentir el crit del
sofrent. I això és una gran desgràcia.
Hi ha gent que se n’assabenta perquè necessita conèixer el seu territori, analitza, opina, discuteix,
sentencia, content de saber més que els altres. I això no serveix de gaire.
Hi ha gent que se n’assabenta i cerca saber-ne més i sovint fa un gest, signa un document, es posa la
mà a la butxaca, comença a patir pels altres, i això és ja bastant més.
Hi ha gent que n’està assabentada, perquè es fa propera, es compromet, tira endavant iniciatives,
s’arrisca, acompanya, ja no descansa, i uneix el seu clam al del sofrent. I això és certament molt més i
també és molt eficaç.
On ens trobem nosaltres que tant sovint posem en els nostres llavis el
nom de Déu? Vull recordar unes paraules del bisbe màrtir Oscar
Romero “Hi ha un criteri per a saber si Déu és a prop nostre o està lluny. Tot
aquell qui es preocupa de l’afamat, de qui es troba nu, del pobre, del
desaparegut, del torturat, del pres, de tota carn que pateix, té Déu a prop. El que
fas al germà, ho fas a Déu”.
Isabel Roura
Església Tallers (EEC-IEE)
Barcelona (Catalunya)
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