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Benvolguts germanes i germans en Crist!

Hem finalitzat el  primer curs de capacita-

ció per  a Tècnic en xarxes  informàtiques,

que  havíem  iniciat  per  donar  suport

educatiu i professional a joves del barri de

La Cuchilla.

El  curs  ha  contingut  material  sobre  els

components físics i  dels sistemes operatius

que conformen una xarxa informàtica,  el

mode d'estructuració i de planificació, així

com la gestió de recursos compartits i permisos d'un servidor, i els accessos externs i problemes més

habituals  de  seguretat  informàtica  descrits  a  les  xarxes.  El  curs  ha  aportat  els  coneixements

necessaris a aquells que l'han realitzar com perquè puguin implementar una xarxa informàtica de

treball  –a petita escala– en qualsevol dels despatxos professionals que es poden trobar a la ciutat

de Santa Cruz.

D'altra banda, durant els primers quinze

dies de setembre, s'ha produït la visita

d'una  delegació  de  Barcelona,

formada per membres de 'El Far, Servei

Social Protestant' i de la 'CEC-Masvidal'.

L'objectiu principal de la delegació era

la d'establir compromisos en favor de la

continuïtat/viabilitat del 'Hogar El Faro'

amb  les  diferents  instàncies  del  país.

Durant tots aquells dies que han estat a

Santa Cruz, des de la CEC-Masvidal se'ls ha estat donant acompanyament i suport en les gestions

realitzades  davant  dels  estaments  (Governació,  església  metodista  local,  representacions

administratives gestores i  notarials, entitats bancàries, etc.),  a fi  que el  centre d'atenció a mares

adolescents rebi del territori la responsabilitat local per poder anar assumint de mica en mica allò

que per justícia hauria de realitzar un Estat bolivià que té la capacitat econòmica per fer i no fa.
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En base a  les  relacions  ecumè-

niques  treballades  anteriorment

des de la CEC-Masvidal amb la

'Iglesia  Anglicana  Episcopal  de

Bolivia',  la  delegació  de  'El  Far,

SSP' va establir una trobada amb

el bisbe anglicà Raphael Samuel,

que va dur a una posterior visita

a  l'obra  social  que  aquesta

denominació realitza a través de

l'entitat  'El  Alfarero'.  Per  mitjà

d'aquesta entitat social, s'obre la

possibilitat d'oferir un acompanyament a les mares adolescents més enllà dels 18 anys, un cop

hagin de deixar la llar i d'inserir-se en el món laboral amb la criança dels seus fills. 'El  Alfarero'

ofereix a les seves instal·lacions uns lloguers socials, guarderia infantil i protecció al nucli familiar

mare-fill perquè elles puguin passar d'un estat de gestió tutelada a un de semi-tutelada.

També des de la CEC-Masvidal, i com ja s'estava

treballant des de feia temps, s'ha pogut refermar

la taula de treball  entre la 'Fundación CIFA' i  'El

Far,  SSP'  per  a  la  creació  d'una  plataforma

educativa  que  aporti  coneixement  afegit  a  la

societat  boliviana  i  alhora  permeti  la  viabilitat

econòmica  de  projectes  d'obra  social.  Els

representants  de  la  'Fundación  CIFA'  van

dispensar una acollidora rebuda a la delegació

barcelonina,  i  amb  les  diferents  trobades  entre

ambdues  parts,  en  tot  moment  acompanyades

des de la CEC-Masvidal, hom permet entreveure

una perspectiva força optimista de col·laboració

mútua. La fase de concreció de relacions ha fina-

litzat amb el lliurament per part de la nostra comunitat ecumènica del  dossier del  projecte que

podeu consultar a la nostra web 'cecmasvidal.org'.
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Informar-vos  també  que

l'acció pastoral  que  es  duu

al  'Hospital  Municipal  del

Bajio Oriente' s'ha ampliat a

tres  dies  a  la  setmana.  Així

doncs,  tots  els  dilluns,

dimecres  i  divendres  es  fa

acompanyament  a  aquells

pacients que per motius de

la seva malaltia o de solitud

necessiten  una  atenció  es-

pecial més enllà dels tractes

sanitaris.  Les  infermeres  de  les  plantes  de  cirurgia  i  medecina  interna  (àrees  que  acullen

indistintament  la  totalitat  de  casos  patològics,  ja  siguin  oncològics,  infecciosos,  quirúrgics,

accidentats, cremats, crònics, aguts, etc...) fan indicació d'aquells pacients més necessitats de caliu

humà i espiritual. Una tasca que a voltes porta a coses ben senzilles i fàcils de fer com escriure'ls una

carta per demanar ajut als serveis socials, donar-los roba, portar-los un llibre de lectura o música en

les hores eternes d'un ingrés hospitalari; sempre oferint de donar els ànims humans i alegria de vida, i

reservant les xerrades espirituals només quan ells ho demanen. Una oració acompanyada en un llit

d'hospital  esdevé una esperança i  un consol.  Sap molt  de greu veure com un país  tan ple de

capellans, pastors i missioners de tots colors no té personal que es dediqui a fer sistemàticament

visites  hospitalàries  o  carceràries.  L'espiritualitat  de  la  CEC-Masvidal  sempre  reivindica  que  cal

predicar amb les mans.

També cal indicar que s'ha lliurat a l'església 'Alfa y Omega'

el projecte de creació del Centre de Dia per a Avis, un cop

realitzada la prospecció tècnica, i que també posem a la

vostra  disposició  a  través  de  la  nostra  web

'cecmasvidal.org'.  En  aquest  estudi  de  viabilitat  podreu

observar la consistència de la proposta i execució, així com

la viabilitat econòmica ben simple i senzilla que permet no

només  el  seu  inici  sinó  el  seu  manteniment  'per  se'.  Així

mateix  trobareu  una  anàlisi  ben  crítica  sobre  la

responsabilitat  darrera  de  l'església  metodista  boliviana  a

Santa Cruz i de quina és la situació respecte a la seva obra

social, i les obligacions pròpies de l'Església de Crist. Hem en-

viat còpia al bisbe metodista Modesto Mamani.

* * * * * *
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CEDIM TRIBUNA A L'ASSOCIACIÓ 'EL FAR, SSP'-.

Corre, corre que no arribem! Són 2/4 de 6 de la matinada i a les 9 tenim reunió amb un funcionari de
la Governació de Santa Cruz de la Sierra. Esgotades després d'un viatge de més de 20 hores de
porta a porta, però sense fer massa cas de la fatiga, ens afanyàvem per a arribar a l’única de les
reunions  planificades  per  a  realitzar  al  nostre  viatge a Bolívia,  però  que seria  la  primera d’una
cadena d’entrevistes improvisades que es succeirien en els següents quinze dies.

Només teníem una missió: Intentar buscar ajuts per poder garantir la continuïtat de la Llar del Far a
Bolívia, que està dedicada a tenir cura de nenes/adolescents que han estat víctimes de violència
sexual i que han tingut un fill a conseqüència d’aquesta violència. Aquesta idea la teníem clara,
però el que no sabíem és com ens rebrien els nostres interlocutors. Com que la ignorància és molt
atrevida i  la fe també,  vam decidir  entrevistar-nos  i  parlar  amb les  diferents  autoritats  del  país:
Governació del Departament autònom de Santa Cruz, Defensor del Poble de Bolívia, que ens va
atendre  molt  be i  ens  va facilitar  una entrevista  amb el  Defensor  del  Poble  de Santa  Cruz,  la
Defensoria de la Niñez (que depèn de l’Ajuntament), el Bisbe de l’Església Evangèlica Metodista de
Bolívia, la Directora del diari “El Dia”, que va publicar un article explicant les nostres dificultats per
mantenir la Llar, etc... tot era poc per posar de relleu la importància de donar una oportunitat a les
nenes-mama (víctimes de violència de gènere) que viuen a la Llar. 

Dades esgarrifoses de l'informe del Defensor del Poble de Bolívia indiquen que cada dia són violades
a aquest país 16 nenes... Incomprensible per unes europees com nosaltres que procedim d'entorns
protegits, on els pares i els professors tenen cura dels nostres fills/es. 

Cada dia ensopegàvem amb infants que estaven al carrer. Asseguts a terra, al costat de la típica
paradeta on venen fruïts secs o productes del país fets a mà... mares i nens/es que esperen una
almoina nostre o aconseguir-nos vendre algun dels seus productes per poder alimentar-se. Els infants
ens miren amb aquells ulls castanys fosc i obren les seves mans cap a nosaltres perquè saben que
som estrangeres  (ens  delata  la  cara pàl·lida i  el  cabell  ros).  Nosaltres  de tant  en  tant,  alguna
moneda els hi donàvem, malgrat que ens embargava la sensació de que podíem fer molt poc...

I a la llar, no podem escapar de la simpatia i l'estima que ens ofereixen aquells nens i jovenetes...
sembla que sàpiguen que estem buscant el sosteniment necessari  per la continuació de la llar. I
certament, és així, estem allà perquè els estimem i intentem fer nostre el gran manament "Estima els
altres com a tu mateix" (Mateu 22:39) i és aquest amor el que ha de moure a tota persona cristiana
que té a Jesús com a Senyor i Salvador.

Si, la Llar del Far a Santa Cruz (Bolívia) passa per sèries dificultats econòmiques i la seva continuïtat
depèn de la  voluntat  del  Senyor,  i  a  Ell  ens  encomanem i  confiem perquè arribin  els  recursos
econòmics necessaris per veure créixer a les noies i els seus fills: José Daniel i Silvia; Natalia i Ayded;
Deivy i Deisy; Litzy i Rosa; Jorge i Jenny; Carlos i Juana; Ana i Micaela; Wilson i Jessica.

La nostra estada a Bolívia ja ha acabat i les tres tornem a Barcelona, però part del nostre cor estarà
per sempre en aquella "Llar" que pretén oferir esperança i fe a vides dèbils, però on resideix també
la força del nostre Déu. La llavor ha estat sembrada i ara cal esperar que doni fruit.

* * * * * *

En el proper mes:En el proper mes:
expedicions a l'Argentina i a l'Uruguaiexpedicions a l'Argentina i a l'Uruguai

document eclesiològic sobre ecumenismedocument eclesiològic sobre ecumenisme

Lídia Castell i Valldosera     més novetats...més novetats...
Presidenta 'El Far, SSP'

la nostra regla:
ora et serviora et servi

(prega i serveix)(prega i serveix)

-4-


