CENTRE OBERT MOISÈS I MOI JOVE
Estem a la recta final del curs.... Pel que fa al Moi Jove, cal destacar que el grup d’enguany està molt
cohesionat i participen activament a totes les activitats que es realitzen, com les xerrades monogràfiques
que els presenten diferents experts sobre diverses matèries com sexualitat, addicció a les pantalles,
sensibilització, etc.
Fa poc s’ha iniciat la Lliga de Futbol i ara per ara són els primers.
Pel que fa al Centre Moisès, l’objecte d’interès del curs ha estat “Descobrim als científics”. Cada trimestre han
treballat sobre l’obra d’un científic i han realitzat petits experiments per tenir les seves pròpies experiències.

ESPAI XALA

LLAR EL FAR (BOLÍVIA)

S’ha consolidat un grup de 14-16 infants que
participen diàriament. Hem vist evolucionar als
infants i de mica en mica el grup s’està cohesionant.
Esperem poder continuar aquesta tasca en els
propers anys i créixer en aquell territori on és tan
necessària la nostra intervenció.

Com es va explicar a l’Assemblea de l’EEC,
continuarem donant suport a la llar durant els anys
2019 i 2020.
A partir de l’any 2021, la direcció i execució del
projecte serà liderat per la Pastora Carmen Sánchez
i l’actual equip directiu de la llar, mitjançant la
creació d’una Fundació a Bolívia.

CASA DE COLÒNIES AIGUAVIVA
Aquest cap de setmana (5 al 7 d’abril) es va obrir la Casa de Colònies Aiguaviva i els campistes van tenir
una visita molt especial, en Harry Potter. S’ha iniciat el procés de selecció per formar part d’aquest món
màgic, que continuarà durant el campament d’estiu que es celebrarà del 30 de juny al 6 de juliol. Els
30 infants que han participat a l’activitat ens han dit que
s’ho han passat molt bé, així que no s’ho poden perdre!!!
Les inscripcions pel campament d’estiu ja estan obertes.
Per més informació podeu preguntar a
oficina@elfarsocial.cat. Les places són limitades.
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