Ordre del Culte 3r diumenge de Quaresma 7-3-2021
Preludi musical
Benvinguda i pregària

EL BUTLLETÍ

Crida a la lloança: Salm 19
Himne: Que n’és de gloriós (21 CG)
Música: Johann Crüger; Lletra: Benjamí Planes

Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1761 del 7 de març de 2021

Lectures bíbliques:
Èxode 20, 1-17
1 Corintis 1, 18-25
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Joan 2, 13-22
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Himne: Astre que jo miro (48 CG)
Música: Mina Koch; Lletra: M. E. Vidal
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Judit Pallàs
Imatges: Lluïsa Braña
Butlletí: Alícia Pallàs

Església Protestant de Barcelona – Centre
Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona – Tel. 93-318.97.98
Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com - web: www.esglesiatallers.org
Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323

NOTÍCIES SOBRE LA NOVA OBRA SOCIAL DEL FAR A LA CIUTAT DE RUBÍ
Com us vaig informar en el Butlletí del 3 de gener, al Far ja fa anys que teníem
una gran il·lusió i aquesta era la de poder utilitzar l’edifici de les antigues
escoles protestants de Rubí per ubicar-hi un nou Centre Obert. Per diversos
motius això no havia estat possible, però a finals del mes passat en Jonathan
Navarro, pastor de Rubí, ens va comunicar que els locals havien quedat buits
i que el Consell estava d’acord en que es destinessin a aquesta obra social. La
Junta va rebre aquesta notícia amb molta alegria i ens vàrem posar a treballar
per adequar els locals amb aquesta finalitat.
Rubí és una població que va rebre molta immigració des dels anys 70
(persones del propi Estat Espanyol) i també n’ha rebut molta aquests últims
anys de països estrangers (especialment països sud-americans i del Marroc),
la qual cosa ha fet que la ciutat hagi crescut de forma exponencial, de tal
manera que si als anys 60 la població era d’uns 10.000 habitants, ara està ja
al voltant dels 78.000. El percentatge de població estrangera es situa al
voltant de l’11%.
Això fa que hi hagi moltes famílies amb problemes greus, especialment per
manca de treball i d’un habitatge digne. Pel que fa a dades educatives, segons
l’informe publicat el juny de 2016 per l’Ajuntament de Rubí sobre la situació
de la infància i l’adolescència, cal destacar el baix nivell educatiu de la
població. El 37% no té estudis, mentre que aquest percentatge és
lleugerament superior al 10% en el cas de Catalunya.

És per aquest motiu que hi ha molts nens que tenen problemes importants,
tant per la situació econòmica difícil dels pares, (que han d’anar a buscar
aliments de franc als recursos assistencials, com Frater Nadal, que és
l’associació creada per l’Església de Rubí, per atendre les persones que ho
necessiten), com per la precarietat dels habitatges i de les pròpies famílies, la
qual cosa els perjudica molt per poder seguir els estudis a l’escola (cal pensar
que molts pares no entenen massa bé la llengua i no tenen gairebé estudis,
per la qual cosa no els poden ajudar) i això amb independència d’altres
problemes més greus de famílies desestructurades, monoparentals, etc.
Deia al començament que ens feia molta il·lusió poder ajudar aquests nens,
però també fer-ho en aquesta ciutat, perquè allà va ser on es va fundar una
església protestant l’any 1881 i, evidentment, al costat es va fundar una
escola. Les esglésies evangèliques, des de la Reforma, s’han caracteritzat pel
seu èmfasi en l’educació dels infants i en aquells temps a Espanya hi havia
una gran quantitat de nens, fills d’obrers, que no estaven escolaritzats, per la
qual cosa els primers missioners van tenir molt clar que calia fer èmfasi en la
seva educació per ajudar-los a sortir de la situació de pobresa en què es
trobaven.
Doncs bé, en el terreny on es troba l’edifici de l’actual Església es troba també
l’edifici de les antigues escoles protestants que van ser tancades l’any 1939
per la Dictadura franquista. L’edifici és molt maco, d’obra vista, i no es pot
modificar externament perquè està catalogat. Consta d’una planta baixa i un
pis, té una bona terrassa i està separat de l’església per un pati bastant gran,
que serà perfecte perquè els nens puguin jugar.
Per poder obrir un Centre Obert cal que el local compleixi diversos requisits
força estrictes, tant de seguretat pels nens, com d’accessibilitat, espai,
lavabos adaptats, etc., per la qual cosa en aquests moments estem en
contacte amb l’Ajuntament de Rubí i la Generalitat perquè ens indiquin
quines modificacions hem de fer a dins de l’edifici per a ser reconeguts com
a Centre Obert, especialment per la qüestió d’accessibilitat, perquè no hi ha
ascensor i s’haurà de posar una plataforma per accedir tant a la planta baixa
(perquè hi ha quatre esglaons de desnivell), com a la primera planta.

En tot cas, i mentre estem treballant en aquests aspectes, esperem que ben
aviat puguem començar a utilitzar la planta baixa, treballant amb els nens
com un Esplai, on poder-los oferir el berenar, reforç escolar i activitats
lúdiques. Concretament la nostra idea és començar el mes d’abril, si les
condicions de la pandèmia ens ho permeten. Aquest treball ja es va començar
a fer a Rubí, fa dos anys, un dia a la setmana, a l’antiga casa pastoral, gràcies
a l’ajut de l’Església, per tant comptem amb una bona experiència de base
que ben segur aprofitarem.
De moment ja s’ha pintat tot i aquest mes de març es començaran a canviar
tots els vidres de les finestres, perquè han de ser dobles per evitar possibles
accidents. També s’han comprat tots els mobles necessaris (taules, cadires,
prestatgeries, armaris per guardar el material), i les joguines que utilitzaran
els nens. Així mateix s’ha posat un projector per poder posar-los pel·lícules,
vídeos, etc.
Mare meva!!!. Que maco està quedant tot!!!. Quanta feina s’ha fet, però quin
bon resultat està donant!!!. Aquestes són les exclamacions (per whatsApp,
evidentment), que els membres de la Junta del Far hem fet aquesta setmana
quan hem rebut les fotos de com està quedant la planta baixa del local. (A
sota les podeu veure).
Us anirem donant notícies regularment de com avança aquesta obra social i
us demanem que ens recolzeu amb les vostres pregàries, perquè el Senyor la
beneeixi i la faci realitat. I recordant una de les idees força de la Reforma vull
acabar amb “Soli Deo gloria”.

Lídia Castell

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Pensem en les persones que estan soles, en les que estan malaltes i en les que en
tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la comunitat.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Hem pogut seguir ajudant el “Chiringuito” amb la compra de formatge, margarina,
sabó de rentadora i suavitzant. És molta la necessitat i el nostre "granet de sorra"
sempre és ben rebut. Sempre tenim el seu agraïment!!!! I nosaltres estem agraïts
per poder compartir del que tenim.

ASSEMBLEA
Aquesta tarda a les 17h tindrem la nostra assemblea ordinària on-line. En temps
difícils necessitem sentir la teva veu. Tots hi estem implicats.
És per això que t’esperem a: https://us02web.zoom.us/j/89509606432

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=yxW3ZbJntio
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
o al web de l’església: http://www.esglesiatallers.org/cultes-a-youtube

ESTUDI BÍBLIC
Tots els dijous, a les 19h, tindrem l’estudi bíblic a través de Zoom. L’enllaç per a
connectar-se serà:
https://us02web.zoom.us/j/87172103714?pwd=bzNoWjdLR1lHQ1cxYUl5eHBpRD
Estem estudiant la Primera carta de Joan.

ACAT
Dimecres, 24 de març del 2021, a les 20h celebrarem una PREGÀRIA ECUMÈNICA
A la Parròquia de Sant Medir c/ Constitució, 17 (Metro: L1 i L5, a Pça. de Sants;
Bus: H10 a Pça. de Sants, H12 a La Campana) PREGAREM JUNTS perquè, algun
dia, els DRETS HUMANS siguin realitat arreu del món. Us hi esperem !

