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                 Obra benèfica social 
 Número 22 febrer 2013 

Opinió 
 

Nous moments , bells missatge 
 

El Parkinson fa que la seva veu soni com un fil d’aigua que va perdent força, però les 
seves paraules són tan consistents com la seva vida. Hi ha energies que, per molt lluny 
que siguin en quilòmetres, se senten fins i tot interiors quan les toques. I Pere Casaldàliga 
és un d’aquells referents necessaris, que mai no deixen de tenir el mot exacte. 
 

Aquests dies vam tenir l’honor de poder-hi contactar... La pregunta era obvia: “Què tal, 
Pere, com està?”. I la resposta, d’esperar però preciosa: “Estem vius i esperançats”. 
 

Els catalans tenim la sort de poder trobar icones entre els nostres. Tan per als qui són 
creients, com per els qui no en són, com a filòsofs d’una altra manera d’entendre el món, 
ens fan sentir orgullosos i ens omplen d’arguments. 
 

Aquesta conversa amb el bisbe catalano-brasiler ens va regalar reflexions actuals i a la 
vegada mantres de tots els temps. La crisi està laminant, deixant sota mínims, en 
situacions que ens poden deixar sense retorn, molts dels pilars d’allò que la nostra 
generació ja considerava indissociables de la mateixa realitat dins l’estat del benestar. 
Avui sabem que podem perdre la sanitat universal, l’educació, la qualitat de la informació. 
. .  i potser ens costarà molt tornar a recuperar-ho. (...) 
 

Casaldàliga ens recorda que Europa se salvarà per la solidaritat, perquè disposa d’una 
societat compromesa, capaç de mullar-se. La vida al capdavall és el dia a dia i, des de 
l’espai local, cal transformar allò que ens engloba a tota la humanitat. (...) 
 

Casaldàliga és capaç d’interpretar els nous temps, de parlar del seu continent d’adopció 
havent-lo viscut des dels seixanta. Amb dictadures, democràcies reeixides i no, pobresa, 
marginació, exclusió, indigenisme massacrat... I avui, al Brasil de Dilma i Lula, un Brasil 
potència econòmica emergent és capaç de valorar les consecucions dels nostres temps, i 
posar-les en paral·lel a allò que encara no funciona i dir: “Amèrica llatina està millor avui 
que 20 anys enrere. Hi ha una actuació en favor de la justícia, avui Amèrica del Sud 
escolta els pobres. El Brasil és el país dels contrastos, una potència i un desafiament. 
Nació de molts pobles diversos, que ara se sent ofenosa perquè la crisi no l’està afectant.  
 

(...) 
 

Casdaldàliga encara confia en el missatge revolucionari que segons ell proposa l’evangeli, 
com molta de la gent en qui ha compartit feina i lluita en països del Sud i al Sud dels 
països del Nord. Un home de carn i ossos, l’energia del qual és especial i activa. Un home 
savi que s’ha fet amb el treball i que acaba una conversa amb citacions com aquesta: “Jo 
recordo sempre la paraula d’un soldat espanyol que deia: <som soldats derrotats d’una 
causa invencible>”  

Fragments extrets de l’article de Rita Marzoa 
Publicat a la revista ONGC, 51 
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Activitats realitzades 
 

Lliurament de lots extraordinaris 
 

� Els dies 21 de desembre del 2012 i  2 de gener del 
2013, coincidint amb les festes Nadalenques, es va 
afegir al lot d’aliments que els nostres usuaris reben 
habitualment, uns quants productes propis 
d’aquestes dates (torrons, fruites amb almívar, etc.)  

 
� El dia 24 de desembre, les nostres famílies usuàries 

varen rebre un lot de productes d’higiene que 
contenia entre altres: productes per netejar plats,  
sabó, detergent, dentifrici, col·lutoris etc. Aquests 
lots, s’acostumen a distribuir periòdicament 

                   

Joguines 
 
 

Com ja deveu saber, cada any, a la vigília de reis, en un tram de la Gran Via de les Corts 
Catalanes, diverses Associacions recullen 
joguines per repartir entre els infants de les 
famílies més desafavorides de la ciutat. L’hora de 
Déu també participà d’aquesta acció solidària i 
enguany, es van recollir joguines suficients      
per a les 80 famílies que ho havien sol·licitat. 
Aquestes joguines es van exposar a la seu que la 
nostra Associació té al carrer Aurora. Vegeu en 
la foto el goig que feia l’exposició de joguines 
abans de ser lliurades. 
 

Activitats realitzades amb i per les dones que assisteixen als tallers 
 

� Durant el mes de desembre, les dones que 
participen als tallers, varen preparar, per 
tal d’obsequiar a tots els voluntaris, un 
detall nadalenc, consistent en una pastilla 
de sabó decorada amb motius adients per 
aquestes festes. L’obsequi va ser molt ben 
rebut per part de tots els voluntaris.  

 
� Com cada any i dintre de la programació 

de sortides culturals, es va fer la visita a la 
Fira de Santa Llúcia, de la Plaça de la 

Catedral. Hi varen anar unes dotze dones i tal com es pot veure a la fotografia, dues 
d’elles acompanyades dels seus fills.  
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  Informacions   
 

El gran recapte 
 

Els dies 30 de novembre i 1 de desembre 
del 2012 es dugué a terme una nova edició 
del Gran Recapte d'Aliments, convocada 
pel Banc dels Aliments a Catalunya, que 
comptà amb la participació dels 39 mercats 
municipals de Barcelona i amb més de 
1.100 punts de recollida en més de 230 
poblacions de tot Catalunya. El tret de 
sortida de l'acció va ser divendres 30 de 
novembre  a les 9 hores, al mercat de 
Santa Caterina de Barcelona. 

 
En aquest 
mercat, el 
degoteig de 
compradors va 
ser constant, 
des de primera 
hora del matí, 
molts agafaven 
la bossa que 
oferien les 

voluntàries per poder fer una compra més 
gran i donar-ne una part per tal d’anar 
omplint els contenidors.  
 
En aquest quart any que la Fundació Banc 
dels Aliments organitza aquest Gran 
Recapte, comptà per primera vegada amb 
més de 12.000 voluntaris que, per torns, 
anaren recordant als compradors la 
possibilitat de col·laborar. Entre aquest 
voluntaris, no hi podien faltar alguns de 
l’Hora de Déu.  
 

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

Polseres solidàries 

Una de les accions solidàries principals que 
es portà a terme aquest Nadal, fou la 
venda de la Polsera de Galets Solidaris, 
liderada per l’Ajuntament de Barcelona i 
amb la col·laboració dels principals diaris 
de la ciutat, la Fundació Barcelona Comerç, 
els Mercats municipals, Tous i Turisme de 
Barcelona.  

 

La polsera té el símbol del galet (el galet 
solidari, com a símbol tradicional del Nadal 
a casa nostra). Els objectius de l’acció de  

  

la polsera solidària foren captar fons per 
projectes solidaris desenvolupats a la ciutat de 
Barcelona. A més, la campanya pretén difondre 
valors de solidaritat entre els ciutadans de 
Barcelona i procurar que la gent comparteixi 
aquests valors. 
La polsera es pogué aconseguir amb una 
aportació de 2€, destinats íntegrament a sis 
entitats que 
desenvolupen 
activitats 
d’ajut a la 
gent gran i en 
l’àmbit de 
l’alimentació seleccionades per la Federació 
Catalana de Voluntariat Social. Aquestes entitats 
són: els Amics de la Gent Gran, Avismón 
Catalunya, Gresol, el Centre Assís, L’Hora de Déu 
i l’Obra social sanitària Cor de Maria. 
Des d’aquest apartat del nostre butlletí volem 
agrair a la Federació Catalana del Voluntariat 
social, que ens hagi seleccionat i també a totes 
aquelles persones que han adquirit la polsera 
solidària. 
 

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

Novetat 
Ens estem posant al dia amb les noves 
tecnologies de la comunicació i per això us 
informem que, a partir d’ara, aquest butlletí el 
publicarem també a la pàgina web: 

 

www.horadedeu.com 
Una vegada a la capçalera de la pagina 

“cliqueu” sobre “Butlletí” 
 

 Amb aquesta innovació pretenem dos objectius, 
el primer és ecològic, ja que l’estalvi de paper 

contribueix i ajuda a la no 
destrucció dels boscos, i el segon 
objectiu, és d’estalvi, ja que al fer-
vos arribar per correu electrònic el 
butlletí, ens 
permetrà una 

reducció de les despeses tant 
en la de paper com en la de 
tramesa per correu normal. 

 

Si  el voleu rebre ja, per internet, ens ho podeu 
fer saber, enviant la vostra adreça electrònica al 
nostre correu: 
 

horadedeu@hotmail.com 
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Parlen els voluntaris 
 
Conèixer l’Hora de Déu, és una de les 
millors coses que m’ha passat al llarg de la 
vida. 
 

Quan em vaig jubilar, feia poc que havia 
enviudat i necessitava sentir-me útil, 
buscava un espai on encaixar i poder 
satisfer els meus desigs de servei. 
 

Una amiga em va demanar si podia anar a 
fer un servei puntual de suplència a una 
organització no governamental on ella hi fa 
de voluntària. Va ser llavors, fent aquest 
petit servei  quan vaig intuir que aquella 
organització era allò que buscava. 
 

L’Hora de Déu em va seduir i al cap de poc 
ja hi donava una part del meu temps. 
 

L’hora de Déu és una associació on els 
voluntaris només esperen a canvi la 
satisfacció del servei ben fet. 

 

Les trobades 
lúdiques dels 
voluntaris són 
simpàtiques i 
desenfadades. 
 

Aquest Nadal 
per celebrar-lo 
ens trobarem 
en un dinar. A 

la taula a més d’aquesta felicitació, 
cadascú tenia una pastilla de sabó 
decorada amb motius nadalencs per les 
dones assistents als tallers. 

Evolució històrica 
del voluntariat 

El voluntariat és una realitat creixent. A 
Catalunya, com arreu d’Europa i sobretot del 
món occidental, va progressivament prenent 
força i consolidant la seva presència. D’una 
banda, el voluntariat es va adequant 
constantment als seus contextos per tal de 
donar resposta a les noves demandes i 
mancances socials i, d’altra banda, les 
institucions i la societat en general han anat 
fent més palès el reconeixement de la tasca 
insubstituïble dels voluntaris i de les entitats 
de voluntariat. 

A tots els països desenvolupats el voluntariat 
és un fenomen social important i valorat. El 
nostre país disposa d’una densa tradició 
d’organitzacions de voluntariat i moltes 
persones han pres una opció solidària i 
dediquen una part del seu temps lliure a 
ajudar els altres i a realitzar accions de 
dinamització sociocultural. Aquestes 
associacions i entitats han estat capaces de 
donar, en cada moment, una resposta cívica i 
solidària a les necessitats i inquietuds de la 
societat, alhora que han significat un element 
essencial en la configuració de Catalunya 
com un país amb identitat pròpia.  
 

http://www.voluntariat.org/ 
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