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Opinió 
La pobresa que porta fam 

 

"Totes les persones tenen el mateix dret als béns que són necessaris per a l'existència. Per tant, 
tot ésser humà té dret a viure i, consegüentment, a tenir els mitjans per alimentar-se, vestir-se i 
tenir una casa. Un bon criteri per comprovar la bona marxa d'un país no és el nombre dels seus 
milionaris, sinó el fet que ningú no passi fam" (Gandhi) 
 

En llegir aquest pensament de Gandhi m'he revingut de les persones que darrerament veiem per 
Girona remenant contenidors d’escombraries a la percaça de quelcom per menjar. Aquestes 
persones, la veritat, passen força desapercebudes, potser perquè veure-les ens molesta èticament 
i estètica. En repassar informacions recents sobre el tema veig coses que em criden l'atenció: 
- El regidor de Serveis Socials de Girona es reuní amb diverses cadenes de supermercats per 
aconseguir que el menjar que és a punt de caducar no es llenci, sinó que es col·loqui en 
prestatges a fi que les persones necessitades puguin retirar-lo. El mateix regidor proposa que 
aquests aliments se situïn en locals adjacents als establiments per tal de no destorbar-ne la venda 
normal.  
......................................... 
- El Banc dels Aliments i Càritas demanen que aquest material es distribueixi a través dels 
economats que gestionen. Això podria evitar la picaresca que qui retira els aliments no sigui qui 
realment els necessita. 
 

- Una cadena catalana de supermercats ja ha arribat a un acord amb el Banc dels Aliments, a 
nivell de tot Catalunya, i aquesta entitat recollirà i repartirà els aliments retirats de la venda. 
Mentre que una altra cadena, de marca alemanya, ja ho lliura a entitats que es dediquen a donar-
ho a la gent necessitada. 
 

- Alguns supermercats han contractat un servei d’escombraries que recull aquests productes i, 
segons tinc entès, el mateix camió ja els trinxa directament. La solució més còmoda, més fàcil i 
menys solidària i responsable. 
............................................ 
 

- Algunes dades sobre productes alimentaris malbaratats que se'ns faciliten fan escruixir les 
consciències: amb el menjar que es llença als EUA es podrien alimentar mil milions de 
persones; a Europa es destrueix gairebé el 50% del menjar que es produeix; a l'Estat 
espanyol uns tres milions de tones anuals de productes alimentaris es desaprofiten; a 
Catalunya, el 58% del menjar que es llença procedeix de les llars. 

-  

Recomano informar-se amb la lectura del llibre de Tristram Stuart, Alianza Editorial, juny 2011, 
“Despilfarro. El escándalo global de la comida”. 
Aquesta informació ens pot portar a una reflexió individual profunda per veure com va la nostra 
sensibilitat (o la nostra consciència, com vulgueu), envers les persones necessitades del nostre 
entorn que, per causes que no se’ls poden atribuir, no tenen prou ingressos per proveir-se del 
menjar necessari ni per tenir un sostre digne. Hem pensat mai en el deure ètic o moral de -en un 
sistema econòmic injust i ple de desigualtat- portar una vida més austera, menys consumista, i 
compartir amb els necessitats part del que nosaltres tenim i a ells els manca?  
......................................... 
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  La crisi, provocada pel sistema econòmic global, colpeix a tort i a dret sense mirar a qui fa mal. 
A més d'ajudar els qui ho necessiten ens cal cercar mesures per combatre la injustícia social i la 
desigualtat que impera. 

XAVIER MERINO I SERRA,  
membre de Justícia i Pau 

Diari de Girona, 27 de febrer de 2012 
 
 

Resum d’activitats 
 

ACTIVITATS REALITZADES EL MES DE MARÇ 
 

Durant el mes de març, mes dedicat a la dona, s’han portat a terme diferents activitats; 
totes elles realitzades conjuntament amb les diverses entitats del barri. 
 

dia 16.- MOSTRA D’ARTESANIA 
 

La mostra es celebrà a la Plaça Vázquez Montalban des de les 11 
fins a les 13 hores. A les diferents parades 
s’hi podien veure objectes diversos tots 
elaborats artesanament per les diferents 
usuàries de les distintes entitats del barri. 
Entre els diferents treballs abundaven els fets 

amb roba (coixins, bosses, tapets, etc.) Però també s’hi trobava 
ceràmica, objectes fets amb paper, i altres materials. De l’Hora de 
Déu hi participaren unes 15 dones que varen exposar els treballs 
artesans confeccionats per elles prèviament. 
  
 dia 23.- MOSTRA DE GASTRONOMIA 

 

La mostra es celebrà als Jardins de les Voltes d’en Cirés, des de 
les 11 fins a les 13 hores. Les persones participants a la mostra, 
presentaren diversos plats de menjars elaborats per elles 
mateixes, típics de les seves diferents cultures. De l’Hora de Déu 
hi assistiren, unes 12 dones que gaudiren de la mostra 
presentada per diverses institucions del barri.  

 
Aquests plats típics podien ser degustats per les mateixes participants, assistents o per 
qualsevulla transeünt.  
 
dia 28.- FESTA DE LA DONA 
 
La festa que tingué lloc al Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona, des de les 11 fins a les 13 hores, consistí en el 
muntatge de diferents tallers d’artesanies dels diferents 
països de les dones participants. Com a més típics i amb un 
gran èxit, destaquem el taller de genna i el de trenetes. 
També es realitzaren espectacles tots ells típics de les 
diferents cultures que conviuen en el barri del Raval. 
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  Informacions 
Marató per la pobresa 

Davant l’evolució de la crisi i com 
està afectant la nostra societat, 
TV3, Catalunya Ràdio i La Fundació 
La Marató de TV3 han tirat 
endavant una acció excepcional: la 
Marató per la pobresa.  
 

La Fundació La Marató de TV3 
ha fet una convocatòria per a 
projectes que duen a terme entitats 
del tercer sector social. 

 

Es tracta de presentar projectes que abordin situacions de 
pobresa i de risc d’exclusió social des de diferents àmbits 
impulsats per organitzacions que, en els darrers temps, 
han vist com la crisi econòmica disparava de forma 
alarmant la demanda dels seus serveis. 
 

L’Hora de Déu ha presentat el seu projecte amb 
l’esperança de rebre un ajut que ens permeti fer front a les 
moltes demandes que, últimament, han augmentat 
considerablement. 

Suggeriment 
Us convidem a visitar la pàgina web de la Fundació 
ESCO http://fnesco.org     
 

Aquesta Fundació està ubicada en el barri del Raval de 
Barcelona, y treballa amb les dones, les famílies i els nens 
més desafavorits del barri, 
acompanyant-los en el seu 
procés de socialització, ajudant-
los a sortir del seu estat de 
marginació i pobresa.  
 

Tots els serveis que ofereixen 
són totalment gratuïts.  
 

Compten amb professionals i un gran nombre de 
voluntaris (de la província de Barcelona o d’altres 
províncies), especialment per atendre el Casal-Menjador 
d’estiu (juliol i agost), per la qual cosa cada any intenten 
mobilitzar a més de 200 joves per a fer de monitors 
voluntaris y poder atendre als 200 nens/es de 3 a 14 anys 
que acullen cada estiu. 
 

L’Hora de Déu es coordina i col·labora amb l’esmentada 
Fundació per fer el seguiment de les famílies que ells 
atenen i ens deriven per tal que puguin ser beneficiaris 
dels lots dels aliments que periòdicament distribuïm.  

 

Nosaltres també els enviem famílies perquè, en la mesura 
del possible, siguin ateses a través dels projectes que 
desenvolupen. 
 

 Agraïments 

Des d’aquest apartat fem palès el 
nostre agraïment a totes aquelles 
persones que periòdicament ens 
fan arribar 
aliments per 
distribuir 
entre els 
nostres usuaris. Amb aquestes 
donacions fan possible que 
puguem augmentar els lots que 
distribuïm als nostres usuaris, 
setmanalment i periòdica. 

Altres repartiments 
 
 
 
 
 
 
A més dels lots d’aliments que 
periòdicament retiren els 
usuaris , dos dimecres al mes, 
es distribueix fruita a totes 
aquelles famílies que disposen 
de targeta groga que els 
acredita com a usuaris del 
nostre servei.- 
 
També esporàdicament i en 
funció del que ens atorguen 
des de La Nau de Sant Boi del 
Llobregat, els usuaris poden 
recollir un lot de productes de 
neteja, el darrer lliurament es 
feu el dia 21 d’abril. 
  



4 

Procedència dels aliments 
 

Procedència dels aliments 
 

Els aliments que repartim als nostres usuaris, 
provenen de la UNIÓ EUROPEA i fan el recorregut 
següent: 
 

Any rere any arriben 
de la U. E., la qual els 
subministra en quatre 
fases, a través del 
Govern Espanyol. 
Aquest els cedeix a  la 

Conselleria 
d’Agricultura de la 

Generalitat i aquesta els fa arribar al BANC DELS 
ALIMENTS el qual els distribueix a les diferents 
entitats. 
 
 
Enguany, els aliments que venen assignats per la 
Unió Europea a l’entitat són: 
adreçats a la població adulta: 
arròs, pasta alimentària, llenties 
seques, cigrons secs, mongeta 
seca, oli d’oliva, tomàquet 
fregit, galetes, conserves de 
tonyina, fruita en conserva, llet 
sencera UHT, sucs i mongetes 
tendres en conserva. 

 
Aliments especials: cereals infantils, llet de 
continuació i potets per bebès  
 
El Banc dels Aliments també es nodreix de 
donacions de diverses Empreses. 
 

 Creu de Sant Jordi 
 

El Govern ha acordat concedir la Creu 
de Sant Jordi a 25 personalitats i 15 
entitats que han destacat pels seus 
mèrits i pels seus serveis a Catalunya en 
la defensa de la seva identitat o, més 
generalment, en el pla cívic i cultural, 
entre les quals es troba la Fundació 
Banc dels Aliments de Barcelona. 
L’acte de lliurament dels guardons s'ha 
fet el 20 d’abril al Palau de la 
Generalitat. 
 
El Banc dels Aliments ha estat 
guardonat, segons els organitzadors de 
l'acte: "En el vint-
i-cinquè 
aniversari d’una 
entitat que ha 
estat pionera al 
nostre país en la 
lluita contra la 
fam i el 
malbaratament alimentari. Les seves 
actuacions solidàries han esdevingut un 
pont eficaç entre les empreses del 
sector i les persones més necessitades, 
la qual cosa contribueix a pal·liar 
l’exclusió social i a promoure un 
desenvolupament més sostenible." 
L'encarregat de rebre aquest guardó en 
nom de la Fundació ha estat el 
President, el senyor Antoni Sansalvadó i 
Tribó. 
 

L’Hora de Déu 
Obra benèfico-social 
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