Any 2, núm. 3, Diumenge V durant l’any, 5 de febrer de 2012

ELS PROJECTES D’ENGUANY DE MANS UNIDES
A les parròquies de les ciutats de Barcelona, L’hospitalet i Cornellà de Llobregat se’ns
ha demanat la participació en els dos projectes següents:
SUDAN DEL SUD – Rumberk
Suport a una ràdio comunitària: formació de tècnics locals i producció de 52 programes setmanals dirigits
a dones en situació de marginació
Rumberk és la capital de l’Estat dels Llacs i seu d’una diòcesi que compta amb més d’1 milió d’habitants.
Com tot el país, aquesta regió segueix intentant recuperar-se de les profundes ferides produïdes per dues guerres civils,
que han deixat un país totalment devastat.
La Xarxa Catòlica de Ràdio Sudan, coordinada pels religiosos combonians, amb suport governamental, és una
eina d’informació, entreteniment i formació, que impulsa els valors de la convivència pacífica.
L’emissora Radio Good News funciona des de fa més d’un any i forma part d’aquesta xarxa. Té una cobertura
d’uns 150 km quadrats i arriba a una àmplia comunitat de persones, no només de la ciutat sinó també de les zones
rurals.
Sol·liciten ajuda per formar tècnics que coneguin i sentin els problemes de la comunitat i sàpiguen parlar els
diferents idiomes locals, sobretot el dinka, majoritari a la zona. Es contractaran 3 professionals a fi que durant un
temps formin 12 joves seleccionats localment.
L’objectiu és tenir una ràdio plenament independent, arrelada en les comunitats a les quals es dirigeix, i a
través de la qual les dones puguin fer sentir les seves veus, en un país on el sistema econòmic, social i cultural
discrimina la dona en tots els aspectes de la vida . Aquests programes arribaran a centenars de milers de persones.
Pressupost: 97.752 euros.
Responsable del projecte: Bosco Ochieng Onyalla (Sudan Catholic Radio Network)
ÍNDIA – Bhiliwara (Rajashtan)
Creació d’un sistema d’abastiment d’aigua gestionat per dones transformadores de
l’ecosistema.
Dues terceres parts de l’Estat de Rajashtan, el més gran de l’Índia, són terrenys
desèrtics. El projecte es desenvoluparà en el districte de Bhilwara, en el bloc de Bijoliya, i
inclourà 30 pobles situats en una zona rural semi àrida on escasseja l’aigua i l’entorn pateix
una greu degradació ecològica.
L’objectiu del projecte és dotar la població d’aquests 30 pobles de la suficient quantitat
d’aigua per a les necessitats de tot l’any, construint els antics sistemes d’emmagatzematge.
També s’impulsarà la rehabilitació del medi ambient per mitjà de la plantació d’arbustos i
arbres al voltant dels estanys. Alhora, la realització del projecte generarà ocupació laboral per a
les dones que participaran en l’excavació i moviment de terres i en les tasques de reforestació.
Beneficiàries molt directes seran les 2.652 dones i noies que treballaran en la
rehabilitació dels estanys. Altres beneficiaris principals seran els habitants dels 30 pobles
(21.362 persones i 43.645 animals). Insisteixen a considerar també els animals com a
beneficiaris, ja que la subsistència d’aquests pobles en depèn principalment.
Pressupost: 139.977 euros
Responsable del projecte: Alice Garg (Bal Rashimi Society –BRS)

UNA BONA NOTÍCIA
En el projecte EM DÓNES LA MÀ de Caritas, hi participen les 8 parròquies de
l’arxiprestat de Vilapiscina, entre elles la nostra. La seva finalitat és proporcionar
acompanyament a aquelles persones més grans de 65 anys que ho necessitin.
Un grup de voluntaris i voluntàries ofereixen una part del seu temps per realitzar
aquesta tasca. Les persones del nostre barri que ho necessitin només cal que s’adrecin a
l’assistenta social Maria Nisa, que les atendrà al despatx parroquial, els dimarts de 6 a 8 de
la tarda.
També fem una crida a totes aquelles persones que disposen, ni que sigui una hora a
la setmana i la vulguin dedicar a aquest servei humanitari i social. Seran molt benvingudes.
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Les celebracions seran a les 5 o a les 6 de la tarda
Las celebraciones tendrán lugar a las 5 o a las 6 de la tarde
• Hi haurà celebracions en català i en castellà
Habrá celebraciones en catalán y en castellano
• Uns dies abans, habitualment en dijous a 2/4 de10 del vespre, es farà una
reunió amb les pares i padrins, per parlar de la celebració i de l’educació
cristiana dels fills
Unos días antes, habitualmente en jueves a les 21,30 horas, tendrá lugar una
reunión con los padres y padrinos, para hablar de la celebración y de la
educción cristiana de los hijos.
Parròquia de Sant Pius X, c/ Cardenal Tedeschini, 52 · 08027 Barcelona · telf. 933 528 006 · url: www.santpiusx.net · email:
parroquia@santpiusx.net. MISSES: Feiners, dissabtes i vigílies: 9h i 20h. Diumenges: 9h, 11’30h, 13h í 20h.
CONFESSIONS: Dissabtes i vigílies, de les19,15 a les 19,45 – Diumenges i festes: de les 10,45 a les 11,15. I també a hores
convingudes. DESPATX PARROQUIAL: Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19,30h. ASSISTÈNCIA SOCIAL: Dimarts
de 18h a 20h.

