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 Número 21 octubre 2012 
 

Opinió 
 

Ens cal inventar el futur 
 

Aquest poder mediàtic ens pren temps inútilment. Ens cal temps per pensar. És valuós i 
no el podem perdre en distraccions buides que ens converteixen en mers espectadors. 
Som més fàcils, més dòcils i més obedients només com a receptors. Però no ens ho 
podem permetre: ens cal pensar i ens cal dir què volem. Per fer-ho, necessitem mitjans 
que siguin sensibles als grans reptes globals que tenim plantejats. Les noves tecnologies, 
a més, permeten als ciutadans dir el que pensem, esdevenint ciutadans i no súbdits, 
deixant de ser obedients i de tenir por. 
 
Els mitjans formen part de l’educació i, tal com diu l’article primer de la UNESCO, el gran 
repte de l’educació és aconseguir persones lliures i responsables. En primer lloc ens cal 
ser lliures per poder actuar en virtut de les nostres pròpies reflexions. 
 
Per això ens cal dir prou a això que anomenem “el mercat”. Ja en tenim prou: no volem 
que aquesta crisi sistèmica ens arrabassi uns valors que va costar decennis d’aconseguir; 
no volem un G8, un G6, un G7 o un G20 perquè això és una plutocràcia i nosaltres volem 
la democràcia. Només dins d’un context democràtic ens podem expressar i podem dir allò 
que pensem. Només dins d’un context democràtic podem, finalment, tenir la capacitat 
d’innovar, d’avençar-nos al futur, de construir el nostre esdevenidor. I aquest és un repte 
indispensable. 
 
Ens cal inventar el futur, tal com diuen els versos de Miquel Martí i Pol: 
 

“Tot està per fer i tot és possible” 
 

I afegeix: 
 

“Qui, sinó tots?” 
 

Hem de ser els pobles, hem de ser nosaltres els que deixem de 
ser silenciosos i obedients. Ens cal pensar, reflexionar, dir i, 
finalment fer possibles les transformacions que calen i volem. 
 

Federico Mayor Zaragoza 
 

(Article publicat a la revista de pensament polític, solidaritat, 
cooperació i relacions internacionals, ONG C, número 50) 
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Programa d’activitats 
 

 A L’hora de Déu continuem prestant els serveis de sempre, des de les 
diferents seccions:  
 
� Atenció social elaborant un pla de treball pactat amb la família per millorar la seva 

situació. 
� Distribució de queviures i llet que procura cobrir les necessitats d’alimentació de les 

famílies usuàries del nostre servei. 
� Repartiment d’entrepans els dijous a la tarda, dia en que tanca el menjador de la 

Mare Teresa de Calcuta. 
� Alimentació per a nadons durant el primer any. 
� Lliurement de Canastretes a les futures mares, amb roba nova de nadó. 
� Servei de rober que fa d’intermediari entre els col·laboradors que donen roba i les 

persones que la sol·liciten. 
� Xerrades educatives per orientar les mares sobre aspectes nutricionals i de salut dels 

fills. 
� Ajudes econòmiques per a diferents conceptes: ulleres, ortodòncies, etc. i retards en 

el pagament de lloguers i subministres d’aigua, llum. . . 
� Berenars per tal de fomentar les relacions de convivència i ajuda entre la gent del 

barri que viu sola. 
� Classes de català. 
� Tallers adreçats a les dones. 
� Altres assistències d’urgència 
 

 

Pel que fa als tallers adreçats a les dones:  
 

� l’activitat s’inicià el dia 3 d’octubre amb la confecció de davantals i edredons. 
� Els dies 7 i 14 de novembre està previst realitzar activitats relacionades amb el 

Dia internacional contra la violència masclista.  
� Els dies 5, 12 i 19 de desembre es confeccionaran elements decoratius de Nadal. 

 

� Atès que aquesta activitat es du a terme al barri del Raval, barri amb un alt índex 
de marginació i pobresa, la conciliació 
d’horaris es fa difícil per aquelles dones que 
treballen i/o tenen fills no escolaritzats; per 
aquest motiu procurem motivar-les tenint en 
compte les seves pautes socials i culturals, el 
seu origen i les seves costums. Com que 
l’idioma pot ser un obstacle, s’imparteixen 
classes de català. 

 
� Els objectius específics d’aquest programa adreçat a dones, són:  

- Oferir un espai d’acollida, participació i formació. 
- Afavorir el procés personal de cada una de les dones 
- Desenvolupar les capacitats que te cada dona 
- Despertar l’interès per el medi cultural, social. . . en el que viuen 
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  Informacions   
 

Guardó atorgat a l’Hora de Déu 
 

El dilluns, dia 25 de juny la Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona va celebrar el seu 25è 
aniversari, durant l’acte es lliurà un guardó a les 
institucions més antigues que col·laboren amb la 

fundació des del 
seu inici.  
Entre aquestes 
institucions hi 
havia  L'Hora de 
Déu. El guardó 
diu així: “La 
Fundació Banc 
dels Aliments de 

Barcelona en motiu del seu 25è aniversari es 
complau a lliurar a L’Hora de Déu aquest 
reconeixement per la seva col·laboració constant i 
desinteressada des dels inicis de la nostra 
fundació en la lluita contra el malbaratament i 
contra la fam més propera”  

 

------------------------------------------- 

 

Càritas rep la Medalla d’Honor per el 
seu suport als necessitats 

 

El Parlament va obrir ahir els actes institucionals 
amb motiu de la Diada amb el lliurament de les 
Medalles d'Honor, que han recaigut en Càritas i 
l’associació catalanista Òmnium Cultural.  El 
cardenal arquebisbe 
de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, va 
agrair la distinció i 
va exalçar el treball 
de Càritas de suport 
als més necessitats, 
especialment en un 
context de crisi tan complicat com el que vivim. 
 Per la seva banda, la presidenta de Càritas 
Catalunya, Carme Borbonès, va demanar als 
poders públics que «treballin i s'esforcin a trobar 
noves respostes a la greu situació econòmica».  
 

 

 
 

Inici de curs amb els 
voluntaris 

El proppassat dilluns dia 1 d’octubre 
es va fer una trobada lúdica de 
voluntaris. S’inicià amb la celebració 
de l’Eucaristia, seguida d’un 
piscolabis, durant el qual vàrem 
intercanviar opinions i ens 
encoratjarem a seguir treballant amb 
il·lusió a favor dels nostres usuaris.     
 

------------------------- 
 

Dia internacional 
de la pobresa 

Per tercer any consecutiu, la Taula 
del Tercer Sector va organitzar la 
campanya de comunicació i 
sensibilització “Donem el millor de 
nosaltres” en motiu del Dia 
Internacional per a l’eradicació de la 
pobresa, que se celebrà el 17 
d’octubre. Amb aquesta campanya 
es va voler reafirmar el compromís 
del Tercer Sector Social amb la lluita 
contra la pobresa, sensibilitzar i 
mobilitzar la ciutadania perquè se 
sumés a aquest combat cabdal en 
l’actual context de crisi i mostrés el 
treball de les entitats socials que 
atenen els col·lectius més 
vulnerables; també va demanar al 
Govern català la priorització de les 
polítiques de cohesió i d’inclusió 
social. 
 
 

--------------------------------- 

Mostra d’entitats 

Entre el 22 i 24 de setembre, 
durant la Festa Major de la Mercè de 
Barcelona, es celebrà a Plaça 
Catalunya la 17a Mostra 
d’Associacions de la Mercè. Com ja 
és habitual cada any, la Plaça 
Catalunya tornà a acollir aquesta 
Mostra on vàren participar prop de 
200 entitats. 
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El Govern presenta el Document de bases 
del  Pacte per a la lluita contra la pobresa 

El conseller de 
Benestar Social i 
Família, Josep Lluís 
Cleries, va presentar 
el dimecres, dia 20 
de setembre, en un 
acte al Palau de la 

Generalitat el Document de bases del Pacte per a la 
lluita contra la pobresa a Catalunya. Pel govern català, 
el Pacte suposarà un pas decisiu per prevenir el risc 
d’exclusió social, establir els mecanismes d’intervenció 
i, sobretot, per fixar un horitzó que redueixi al màxim 
la pobresa al nostre país. La presidenta de la Taula del 
Tercer Sector, Àngels Guiteras ha assistit a l’acte. 

Per Cleries, la presentació d’aquest document de 
bases “referma el compromís del Govern de la 
Generalitat en la lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social i estableix línies d’actuació realistes”. Un 
compromís que es constata en els 427 milions d’euros 
que el conjunt de departaments de la Generalitat 
dediquen aquest any a la lluita contra la pobresa i a 
favor de la inclusió social. 

A l’acte també hi van intervenir Enric Morist, 
coordinador de Creu Roja a Catalunya, Carme 
Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, Antoni 
Sansalvadó, president del Banc dels Aliments de 
Barcelona i Salvador Busquets, d'Arrels. 

Gran Recapte d’aliments  
a Catalunya 

 

30 de novembre y 1 de desembre 
 

El proppassat dimecres, 26 de 
setembre EL BANC DELS 
ALIMENTS va donar el tret de 
sortida oficial per el GRAN RECAPTE 
2012! 

 El Gran Recapte d’aliments es una 
campanya de recollida d’aliments 
bàsics per aconseguir que les 
persones més necessitades rebin 
ajuda alimentària. La campanya es 
porta a terme simultàniament per els 
quatre Bancs de Aliments de 
Catalunya gràcies a la col·laboració 
d’un gran nombre de voluntaris  

El proper 30 de novembre y 1 de 
desembre t’esperen a més de 700 
supermercats y mercats de tota 
Catalunya!. Si vols inscriure’t com a 
voluntari d’aquesta campanya: 

Tel   Telèfon:  93 346 44 04          Fax:  93 346 69 
 E -mail:  info@bancdelsaliments.org 

         Adreça:  Motors 122, 08040 Barcelona 
         Horari d’atenció al públic:  de dilluns a                             
jou   dijous, de 8h a 17h30, i divendres de 8h a14 

 
Ens agradaria molt que volguéssiu  
col·laborar.  

 
L’Hora de Déu 

Obra benèfico-social 
Declarada d’Utilitat Pública el 7 de juliol  de 1.997 

Rambla del Raval, 4 · 08001·Barcelona 
Tel. 934 428 541·Fax 933 290 016 

horadedeu@hotmail.com 
www.horadedeu.com 

 

                                                Entitats col·laboradores 

 
                                          
                                          

 
 
 


