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HORARIS d’ESTIU!
Durant els mesos de juliol, agost i setembre:
Diumenges i dies festius:
■ a les 10.00 hores
■ a les 11.30 hores
Dissabtes i vigílies de festa:
■ a les 20.00 hores
Laborables, de dilluns a divendres:
■ a les 20.00 hores
● Aquests horaris regeixen des del dissabte 1 de juliol fins el dissabte 30 de
setembre (inclosos). Només se suprimeixen la missa de les 13:00 h del diumenge i
la de les 9:00 h dels matins lavorables.

● DESPATX PARROQUIAL: Divendres, de 18.00 a 19:30 hores, els mesos de
juliol i setembre. Durant el mes d’agost, tancarem per vacances. El Despatx de la
Secretaria i l’Arxiu de l’Arxiprestat del Poblenou també restarà tancat durant tot el mes
d’agost. Perdoneu les molèsties! Per a qualsevol urgència, ens podeu trobar –cada dia–
a la vostra disposició, abans o després de les misses.
◙ Us anunciem que la MISSA de la FESTA MAJOR serà el diumenge 10 de

setembre, a les 11:30 hores del matí. Per a tots nosaltres és un dia molt
important i farem una gran festa. També rebrem els Gegants: Bernat i Maria. Us
hi esperem!
◙ Les inscripcions per fer la CATEQUESI de preparació per a la Primera
Comunió seran del dilluns 18 al divendres 22 de setembre, de les 18:00 a
les 19:00 hores en el Despatx Parroquial. Només per a aquells nens i nenes
que aquest curs vagin a començar ja el 3er d’Ensenyament Primari o més grans.

◙ LA FAM NO FA VACANCES! La crisi continua i, per tant, des del nostre Grup
d’Ajuda Fraterna demanem ajuda material, és a dir: aliments bàsics; per poder
assistir les famílies que s’atenen habitualment. Els hi hem d’omplir el rebost per
tal que puguin passar l’estiu. Si us plau: Necessitem la vostra ajuda material!
Sobretot necessitem els aliments més elementals i especialment per als nens:
oli, llet, sucre, galetes, xocolates!

La venda de Sant Bernat Calbó
El passat mes de desembre, i just en la darrera setmana, en una reunió entre
l’Arquebisbat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona es va procedir a la venda
del terreny i del vell edifici de l’església de Sant Bernat Calbó, afectat en la seva
estructura per la carbonatació i el deteriorament. L’operació es va fer per un
preu de 800.000.- euros, segons els metres quadrats edificables i els preus del
mercat en aquesta zona del Poblenou i per un terreny que només està qualificat
per a equipaments. D’aquesta xifra ara s’hauria de restar la part que s’ha hagut
de pagar d’IVA per la venda. Com també es va informar que l’Arquebisbat
recorrerà tot el que ja s’havia pagat pel permís d’enderrocament i el permís de
construcció, que no es van poder realitzar en el seu moment, per veure si el
benefici final es pot mantenir en aquests 800.000.- euros. Segons va manifestar
l’Ajuntament, la seva voluntat era de passar-ho al Consorci d’Educació de
Barcelona per tal que aquest mateix estiu pugui construir-hi un edifici amb més
aules per a l’escola La Mar Bella.
Ja fa un parell d’anys, quan es va detectar les patologies en l’estructura de
l’edifici de Sant Bernat Calbó i es va començar a parlar de la possibilitat de
vendre el terreny, el nostre Consell Pastoral Parroquial es va entrevistar amb el
delegat episcopal d’Economia, mossèn Antoni Matabosch, per veure què se’ns
donaria a la parròquia del producte de la seva venda. No es va parlar mai de cap
xifra en concret, però sí que es va parlar de donar com a contrapartida uns
serveis de manteniment de l’edifici de l’església de Santa Maria del Taulat.
Estàvem i estem preocupats perquè, per la manca de manteniment, ja hem
perdut un edifici. No fos el cas que, ara, en perdéssim un altre. Es va parlar de
tres coses: les rajoles del terra –deteriorades per la humitat-, la teulada –
deteriorada pel pas dels anys-, i la instal·lació elèctrica -que sempre ha d’estar
actualitzada-. Les dues últimes són les que ara es realitzaran.

Nova instal.lació elèctrica
Aquest mesos s’ha fet una gran acció en la totalitat de la nostra instal·lació
elèctrica. S’ha fet nova tota la xarxa elèctrica dels despatxos i sales de la
planta baixa del carrer Pujades, 210. Des de la sortida del comptador de la llum
s’ha fet un quadre elèctric (inexistent abans) amb diferencials i magneto tèrmics,

separant cadascuna de les sales i despatxos, i separant la il·luminació dels
endolls. També s’ha posat tots els llums d’emergència per poder sortir de les
sales tranquil·lament si marxa l’electricitat. On s’hi ha fet més feina ha estat en
una de les sales de l’Esplai MOVI, on s’ha aprofitat per fer un nou sostre fals
d’insonorització i s’han canviat els 4 fluorescents vells per 4 plaques de llum de
LEDs, més econòmiques i més lluminoses. També s’ha posat endolls de
seguretat i inaccessibles al més petits.
A les sales de reunió del primer pis també s’hi ha fet tota la instal·lació
elèctrica nova, que ara és a la vista. S’hi ha fet un quadre elèctric propi (que no
en tenia) i s’ha separat els magneto tèrmics per a cada sala i separant la
il·luminació dels endolls. I s’hi ha posat els llums d’emergència tant en les sales
com en el passadís i les escales d’accés.
Pel que fa a l’església també s’hi ha fet tot el cablejat nou, més resistent i de
major qualitat (de protecció) i afegint-hi la toma de terra. On estava pitjor era a la
Capella del Santíssim, atès que la instal·lació –ja molt vella- estava en
l’enteixinat de fusta del sostre. Aquí s’ha posat quatre focus de LED, que gasten
menys que els focus incandescent halògens que hi havia i s’escalfen menys (era
un autèntic perill tan a prop de la fusta). També s’han canviat els endolls i s’han
posat els fluorescents de LEDs a la part esquerra, tot entrant, amb una llum
molts més càlida i acollidora. El quadre dels interruptors també és nou.
A l’entrada de l’església s’ha canviat tot el quadre dels interruptors (al costat
dret del Sant Crist) i tots els endolls de la guarderia infantil (l’antic baptisteri). A
l’orgue se li ha hagut de fer una instal·lació elèctrica nova, amb un tub de cable
nou i a la vista, per substituir l’antiga manega elèctrica (ara prohibida), tot des
del comptador, i amb una
quadre elèctric propi. També
s’han canviat els dos focus
halògens que l’il·luminen des de
dalt per dos de LED de baix
consum.
I a tota la nau de l’església
s’han posat nous “llums
d’emergència” per facilitar la
sortida en cas que marxi
l’electricitat. Però, cosa nova,
també s’hi ha posat uns “llums
de permanència” que asseguren
poder continuar qualsevol
celebració, si marxa la llum,
durant gairebé un parell d’hores.

El canvi més important el farem amb els llums que il·luminaven el sostre,
l’enteixinat de fusta (i que gairebé mai enceníem perquè gastaven molt i
perquè els cables –per raó de l’escalfament- estaven recremats i produïen curt
circuits). Hi havia 4 focus de 1.000 watts cadascú que gastaven alhora uns
4.000 watts, igual que 4 forns elèctrics de les nostres cuines. Ara hi posaran 4
focus de LED, de 100 watts cadascun, que gastaran entre tots un 400 watts.
Menys de la meitat d’un sol focus dels d’abans. Per tant, podrem gaudir molt
més del sostre il·luminat. Els 8 que il·luminen la nau durant les celebracions els
mantindrem, atès que no tenen un consum exagerat (no són halògens), però en
un futur també els haurem de canviar per LEDs.
De l’altar major s’han canviat els dos focus incandescents halògens que
l’il·luminaven durant les celebracions (que eren dos de 500 watts cadascun, per
tant, eren 1.000 watts en total) i s’hi ha posat quatre focus de LED de 30 watts
cadascun (ara sumen un totals de 120 watts, poc més que una bombeta). I
també s’hi ha afegit un petit focus de 7 watts que il·lumina l’ambó on s’hi
llegeixen les lectures. Menys consum però segur que hi heu vist molta més
lluminositat.
Amb tots aquests canvis, com podeu veure, hem aconseguit baixar molt el
consum. Molt més de la meitat del que solíem gastar habitualment i potser
estalviarem més de 100 euros al mes. La qual cosa en permetrà ara, atès que
hem de canviar també la comesa elèctrica i el comptador, poder baixar la
potència que tenim contractada amb la companyia elèctrica. Hem gastat per
estalviar. Amb tot això, ara podem demanar la llicència d’activitats.

I ara, cap a la teulada. Dintre de pocs dies també
vindrà una empresa per arreglar els desperfectes i accedir, amb nous sistemes
de seguretat, a les teulades, mirar les teules trencades, els baixants, etc. També
arreglaran alguns desperfectes de la façana que poden ser perillosos si es
desprenen. Es faran uns ancoratges de seguretat per poder-hi accedir cada any.

------------ Breu calendari del juny del 2017 --------JUNY 2017
Dilluns

19

CONSELL PASTORAL a les 21:00 h

Dimarts

20

PREGÀRIA, des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dissabte

24

SANT JOAN - Missa a les 20:00 h

Dijous

29

Festa dels apòstols sant Pere i sant Pau - Missa a les 20:00 h
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