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                 Obra benèfica social 
 Número 23 setembre 2013 

Campanya de prevenció del Malbaratament Alimentari:  estratègies per millorar l’eficiència 
de la Cadena alimentària. “Som allò que llencem”. P er recomanació del Parlament Europeu  
 

El malbaratament d’aliments ha adquirit unes dimensions tals, que ha de considerar-se un 
problema d’abast mundial que afecta a totes les baules de la cadena agroalimentària, des del 
camp fins a la taula dels consumidors. La producció d’aliments que no consumim comporta un alt 
cost en termes ambientals, des de la utilització d’energia i recursos naturals i representa un 
escàndol en temps de crisi. La lluita contra el malbaratament d’aliments és en una prioritat en el 
pla de treball polític europeu. El Consell Europeu i els Estats membres han d’elaborar estratègies 
i mesures concretes per reduir a la meitat el malbaratament d’aliments al llarg de tota la cadena 
alimentària per tal de, millorar l’eficiència del sector i sensibilitzar a l’opinió pública. 
És necessari que els ciutadans siguin informats no solament de les causes i conseqüències del 
malbaratament, sinó també de les maneres de reduir-ho. Cal promoure una cultura científica i civil 
orientada als principis de sostenibilitat i solidaritat a fi d’estimular millors comportaments. 
L’experiència demostra que iniciatives espontànies d’associacions, tant de voluntariat com de 
professionals, encaminades a difondre i materialitzar una cultura contrària al malbaratament, han 
tingut un gran èxit als territoris en els quals s’han dut a terme.  
 

Es per això que la Comissió Europea ha proclamat el  2014 “Any Europeu contra el 
Malbaratament d’aliments”, com un important instrum ent d’informació i sensibilització. 
 

Tres objectius bàsics, especialment en temps de cri si: 
 

A.- Prevenir el malbaratament en la cadena alimentà ria: (despilfarro). 
És el conjunt de productes alimentaris descartats de la cadena agroalimentària per raons 
econòmiques o estètiques o per la proximitat de la data de caducitat. Segueixen sent 
perfectament comestibles i adequats per al consum humà i que, mancant possibles usos 
alternatius, acaben eliminats com a residus, la qual cosa genera externalitats negatives en el 
medi ambient, amb costos econòmics per a la seva destrucció i pèrdua de beneficis per a les 
empreses. Cal poder-los traspassar als més necessitats. 
B.- Reduir els excedents alimentaris. 
Són aquells aliments frescos o elaborats que no poden ser distribuïts per falta de demanda, 
especialment estacional, com és el cas de les produccions de fruites i hortalisses en què les 
situacions climàtiques determinen un excés de producció en dates determinades. L’estacionalitat 
també existeix en els productes elaborats (aliments d’estiu, aliments d’hivern, aliments per a 
Nadal), i són de difícil previsió. És la millor font de subministrament dels bancs d’aliments. 
C.-Informar sobre com gestionar els aliments a les llars i sobre les dates de consum: 
(caducitat i consum preferent). 
Les dates de consum establertes per la legislació vigent representen una prevenció sanitària o de 
qualitat. En diverses legislacions es prohibeix expressament la seva distribució una vegada 
passada la data (fins i tot de consum preferent) com és el cas de Catalunya. 

Data de caducitat és aplicada a productes elaborats; adverteix sobre el dia límit a partir del qual 
l’aliment no és adequat per al consum des del punt de vista sanitari, (Iogurt, llet fresca, pasta fresca, 
formatges). 
Data de consum preferent és aplicada a aliments elaborats, en els quals a partir d’una data 
determinada no guarden les seves característiques òptimes de consum, encara que poden ser 
consumits amb la prevenció d’un maneig adequat. A nivell europeu s’autoritza la seva distribució, 
però pràcticament no es realitza en els supermercats. 

 

El Malbaratament alimentari a Catalunya. 
L’Agència de Residus de Catalunya ha realitzat un excel·lent estudi, per tal de dimensionar el 
malbaratament alimentari a Catalunya, identificar-ne els causants i proposar unes accions per 
mitigar-lo. Per seguir llegint i veure’n els principals resultats, consulta l’adreça següent: 
 http://www.ub.edu/dyn/cms/galeries/documents/campanya_malbaratament.pdf 
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Activitats realitzades 
 

El berenar per a la gent gran 
 

Com cada trimestre, el passat mes de juliol va tenir lloc el 
“berenar per a la gent gran”.  
 

Hi són convidades totes aquelles persones o matrimonis 
grans, que a la vegada són usuaris/es de la nostra entitat i 
que viuen sols/es.  
 

El berenar s’organitza al local de l’Associació situat al carrer 
Aurora. Un grup de voluntaris/es el preparen; la trobada 
s’amenitza amb música i cants. I si els assistents ho 
demanen es poden emportar a casa algun panet i/o pastis 
que no s’hagi consumit. 

 

En aquesta ocasió varen assistir al berenar unes 22 persones. Igual que en anteriors 
trobades, aquesta va transcórrer en un ambient d’alegria i bona companyonia; Volem 
destacar que a més a més en aquestes trobades es brinda als assistents la possibilitat de 
relacionar-se amb altres persones del barri. 

 

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

L’Hora de Déu a l’estiu 
 

L’Hora de Déu no tanca a l’estiu. Els nostres usuaris continuen amb les mateixes 
mancances i necessitats que tenen durant tot l’any. El mes de juliol es continuen 
prestant els mateixos serveis amb els mateixos horaris.  
 

És al llarg del mes d’agost que es modifiquen algunes tasques: 
� El repartiment dels aliments i de la llet es concentra en un sol dia; els altres 

mesos de l’any es dóna la llet els dilluns i els queviures els dimarts i els dimecres. 
� Els entrepans es continuen donant els dijous com la resta de l’any. 
� El rober tanca el mes d’agost. 
� L’atenció personalitzada, excepte els casos urgents, s’ajorna. 
� El mes de juliol es van lliurar les canastretes corresponents al juliol i a l’agost. 
� El mes de juliol també es van lliurar els lots de neteja i higiene personal 

corresponents al juliol i a l’agost.     
 

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

Connexió amb Associacions del barri 
 

Durant tot l’any l’Hora de Déu esta en connexió amb les diferents Associacions  del barri 
destinades a donar suport a les persones necessitades o en risc d’exclusió social, per tal 
de coordinar-se; també s’està en contacte permanent amb els diferents CSS del districte. 
 

A més d’aquestes trobades prèviament establertes, quan arriba una demanda concreta, 
la nostra Assistent Social connecta amb aquell servei que ens ha derivat el cas o amb 
aquella Associació que ens pot ajudar a donar resposta positiva a la necessitat concreta 
que se’ns ha presentat.   
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                                                        Informacions diverses   

Servei d’atenció i denuncia per 
a les víctimes de Racisme i 

Xenofòbia 
 
El Servei d’Atenció i Denúncia per a 
les Víctimes de Racisme i Xenofòbia 
(SAiD) és un servei gratuït de SOS 
Racisme que neix a partir de l’Oficina 
d’Informació i Denúncies (OID) que es va 
crear l’any 1992 per atendre a aquelles 
persones, grups i col·lectius que hagin 
estat víctimes  o testimonis, de fets i/o 
comportaments racistes o xenòfobs, així 
com denunciar l’aplicació desigual dels 
seus drets. 
 
 
Aquest servei ofereix una atenció 
integral que fa necessari afrontar 
l’atenció a les víctimes de forma 
complerta atenent no només la gestió i 
resolució del conflicte que es presenten si 
no oferint també un suport a nivell social i 
personal, en aquells casos que sigui 
necessari. Són moltes les persones que 
pel seu color de pell, el seu origen o la 
seva cultura pateixen agressions i 
discriminacions d’índole xenòfoba o 
racista, veient així vulnerats els seus drets 
fonamentals. 
 
El SAiD és la pedra angular de les accions 
de denúncia de SOS Racisme Catalunya: 
el racisme i la xenofòbia amenacen 
aspectes massa valuosos per quedar-nos 
de braços creuats.  
 
Així, el SAiD cerca sensibilitzar sobre el 
respecte als drets inherents de tots els 
ciutadans i ciutadanes, com també 
actuar contra la discriminació racista, per 
tal de treballar a favor de la integració 
efectiva de totes les persones que viuen al 
nostre país. 
 

http://www.voluntariat.org/  

  

La fam no fa vacances 
 

En el marc de la campanya d’estiu “La fam 
no fa vacances”  El Banc dels Aliments va 
adreçar  diverses entitats a l’Hora de Déu, 
per tal que ens fessin donació  dels 
aliments recollits al llarg de l’esmentada 
campanya. Aquestes entitats són: el diari 
El Punt Avui, el grup socialista de Ciutat 
Vella, l’escola Lleó XIII del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i 
PENTALEGIS S.A. Entre tots ens van fer 
arribar aproximadament uns 500Kg. 
d’aliments. 
Vagi el nostre agraïment a les 
esmentades organitzacions i entitats 
pel seu esforç i la seva generositat. 

----------------------- 
Novetat 

Aquest  butlletí, es el primer que es 
trametrà, via correu electrònic, a tots aquells 
socis i col·laboradors que ens han facilitat la 
seva adreça. S’inicia així la nostra posada al 
dia amb les noves tecnologies i també 
comencem a fer realitat dos 
dels nostres objectius: 
l’ecològic i el de l’estalvi .  

Avui tenim 30 
peticions. Animem a tots el 
socis i col·laboradors que 
encara no ho han fet, que 
ens enviïn la seva adreça 
electrònica al nostre correu: 

horadedeu@hotmail.com 
  
 També podreu trobar aquest butlletí i 

anteriors a la nostra renovada i remodelada 
pagina WEB: 

www.horadedeu.wordpress.com 
          

Esperem rebre els 
vostres comentaris sobre 
les diferents seccions. 
També us convidem a 
enviar experiències que 
les publicarem a la secció 

“Bloc de notes” i si ens feu arribar fotografies 
les anirem alternant amb les que surten a la 
“Pagina d’inici”.  
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NO NOMÉS CRISI ECONÒMICA 

 
"No podeu servir alhora Déu i el 

diner." Aquestes paraules de Jesús no poden 
ser oblidades en aquests moments pels qui 
ens sentim seguidors seus, ja que contenen 
l'advertència més greu que ha deixat Jesús a 
la humanitat. El diner, convertit en ídol 
absolut, és el gran enemic per construir 
aquest món més just i més fratern, volgut per 
Déu. 

Malauradament, la riquesa s'ha 
convertit en el nostre món globalitzat en un 
ídol d'immens poder que, per subsistir, exigeix 
cada vegada més víctimes i deshumanitza i 
empobreix cada vegada més la història 
humana. En aquests moments ens trobem 
atrapats per una crisi generada en gran part 
per l'afany d'acumular. 

Pràcticament, tot s'organitza, es mou i 
dinamitza des d'aquesta lògica: cercar més 
productivitat, més consum, més benestar, 
més energia, més poder sobre els altres... 
Aquesta lògica és imperialista. Si no l'aturem, 
pot posar en perill l'ésser humà i el mateix 
Planeta. 

Potser, el primer és prendre 
consciència del que està passant. Aquesta no 
és només una crisi econòmica. És una crisi 
social i humana. En aquests moments tenim 
ja dades suficients en el nostre entorn i en 
l'horitzó del món per percebre el drama humà 
en què vivim immersos. 
         Cada vegada és més palès de veure 

que un sistema que condueix a una minoria 
de rics a acumular cada vegada més poder, 

 
 
 

abandonant a la fam i la misèria a milions 
d'éssers humans, és una insensatesa 
insuportable. Inútil mirar cap a una altra 
banda. 

Ni les societats més progressistes són 
capaces d'assegurar un treball digne a milions 
de ciutadans. Quin progrés és aquest que, 
llançant-nos a tots cap al benestar, deixa 
tantes famílies sense recursos per viure amb 
dignitat? 

La crisi està arruïnant el sistema 
democràtic. Pressionats per les exigències del 
diner, els governants no poden atendre les 
veritables necessitats dels seus pobles. Què és 
la política si ja no està al servei del bé comú? 

La disminució de les despeses socials 
en els diversos camps i la privatització 
interessada i indigna de serveis públics com la 
sanitat continuaran colpejant els més 
indefensos generant cada vegada més 
exclusió, desigualtat vergonyosa i fractura 
social. 

Els seguidors de Jesús no podem viure 
tancats en una religió aïllada d'aquest drama 
humà. Les comunitats cristianes poden ser en 
aquests moments un espai de conscienciació, 
discerniment i compromís. Ens hem d'ajudar a 
viure amb lucidesa i responsabilitat. La crisi 
ens pot fer més humans i més cristians. 

 
Comentari de l’Evangeli de Lluc 16, 1-13 
per José Antonio Pagola 

 

 
L’Hora de Déu 
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