
Diumenge de Rams 
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Himne: Canteu un càntic al Senyor (23 CG) 
Música: Salteri de Ginebra s. XVI; Lletra: Benjamí Planes 

Crida a la lloança: Salm 118, 1-2.19-29 
Himne: Obriu la porta i el portal (29 CG) 
Música: Georg Weissel; Lletra: M. E. Vidal 

Lectures bíbliques: 
Zacaries 9, 9-12 
Filipencs 2, 5-11 

Himne: Como un bálsamo que alivia (271 HC) 
Música: Henry Thomas Smart; Lletra: Juan Bautista Cabrera 

Proclamació de la Paraula: 
Joan 12, 12-19 

Pregària per la il·luminació 
Interludi Musical 

Resposta a la paraula 
Himne: Qui deixa que sols Déu disposi (46 CG) 

Música: Georg Neumark; Lletra: M. E. Vidal 
Vida comunitària: 

Ofrenes 
(Interludi) 
Anuncis 

Himne: Protegiu-me vós, Senyor (63 CG) 
Música: William H. Doane; Lletra: Àngel Cortès 

Benedicció 
Postludi 

 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Lídia Castell 
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz 
Butlletí: Daniel Paül 
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Notícies del treball iniciat a Rubí, amb nens de famílies 
desestructurades. 

Fa un any que us vàrem informar de l’obra que El Far volia començar a Rubí, 
a l’edifici de les antigues escoles protestants. Avui us volem posar al dia del 
que s’ha fet fins aquest moment.  

No hem aconseguit encara el reconeixement com Centre Obert de l’edifici 
de les escoles, perquè s’han de fer diverses obres que requereix la 
Generalitat i l’Ajuntament de Rubí, i encara estem tramitant els permisos 
corresponents. Però amb independència d’aquests tràmits, i fins que no 
arribi l’autorització administrativa de la Generalitat, vam iniciar el servei 
amb infants, com a Esplai, des del passat mes d’octubre. Actualment, 
atenem als nens els dimecres i divendres de 16:00h a 20:00h. L’atenció als 
infants és realitza de 17:00h a 19:15h.  

A continuació us expliquem amb més detall el servei que desenvolupem a 
les escoles: 

L’Esplai Xala és un recurs destinat a infants i famílies en situació de risc. Els 
destinataris directes del projecte són els infants d’una edat entre els 6 i 11 
anys, derivats pels altres recursos de la ciutat o pels educadors o 
treballadors socials dels Serveis socials d’atenció primària de Rubí. 
Actualment atenem a 14 infants, que són atesos per tres educadores 
referents. 
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Els programes d’intervenció són els següents: 

1. Programa “Aprendre a aprendre”: Se’ls ensenya tècniques d’estudi i 
d’organització, promovem l’autonomia i els hi donem suport per a millorar 
el rendiment escolar. L’educadora de referència revisa, juntament amb 
l’infant, l’agenda de l’escola i li dóna suport per fer les tasques diàries 
encomanades pel centre escolar. Activitats: Fer els deures i reforç 
d’aprenentatges, activitats educatives, treball per projectes, concursos, etc. 

2. Programa “Creixem sans”: Fomentem un estil de vida sa i conductes 
positives de salut. Activitats: Berenar nutritiu, activitats/dinàmiques de 
moviment; activitats educatives a l’àmbit alimentari. 

3. Programa “Esplai Xala”: Ofereix un espai lúdic, educatiu i creatiu que 
afavoreix la integració, socialització i el desenvolupament integral de les 
capacitats de l’infant pel que fa al temps lliure individual, mitjançant jocs i 
tallers. Activitats: Jocs, tallers, casal d’estiu i campaments. 

 

El projecte és atendre 20 nens a la planta baixa i altres 20 en el primer pis. 
En l’actualitat hem començat a pintar i acabar de moblar aquest pis, on 
també posarem el despatx del Far  

D’altra banda la nostra idea seria que aquest edifici s’aprofiti tot el dia, no 
només per la tarda i per això en l’actualitat estem pensant en la possibilitat 
d’obrir nous projectes que siguin d’interès pels més necessitats.  

Us demanem la vostra pregària per aquesta tasca tan important, que no és 
més que complir amb una part de la missió que té l’església, perquè aviat 
puguem aconseguir els permisos administratius que ens calen per ser 
reconeguts com a Centre Obert i per a que aconseguim el finançament 
necessari per mantenir aquest recurs en marxa. Gràcies a tots pel vostre 
recolzament. 

Lídia Castell 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana hem comprat margarina i formatge pel "Chiringuito". Ells, 
com sempre, súper agraïts de tot el que reben, també hem pogut enviar una 
bosseta amb robeta que ens han fet arribar per la nena de l'Andrea. Per tot, 
estem agraïts per poder compartir del que tenim. Recordem-los en les 
nostres oracions. Fan una feina que moltes vegades és complicada. 

 

ACTIVITATS DE L’ESGLESIA 

 Els cultes de Setmana Santa seran: 
o Dijous Sant, 14 d’abril, a les 19:30h a Tallers 
o Divendres Sant, 15 d’abril, a les 11h a Tallers i a les 19h a Rubí 
o Diumenge de Resurrecció, a les 11h (a cada comunitat) 

 El mes d’abril no hi haurà reunió de consell per problemes de calendari, 
el següent es celebrarà al maig. 

 Cada dijous estudi bíblic, a les 19h. Ara estem estudiant la carta als 
Filipencs. 

 Els dies 28 i 29 de maig tindrem la convivència de l’església a Mas 
Dausà, és important que comencem a inscriure’ns. Podeu parlar amb 
l’Alícia Pallàs. 

 

CANAL DE YOUTUBE  

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00  

https://www.youtube.com/watch?v=owGG76PQgNI  

També podeu tornar a veure el culte o veure els cultes anteriors: 

https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q  

o al web de l’església:  

http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube 


