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2030: L’EXTINCIÓ DE LA POBRESA EXTREMA? 
................................ 
 

Al llarg de milers de generacions la gran majoria de la humanitat ha viscut vides breus i 
analfabetes marcades per les malalties, les discapacitats i la pèrdua de fills. El 1980, 
sense anar més lluny, una lleugera majoria dels habitants del planeta vivien en condicions 
d’extrema pobresa, és a dir, sobrevivien amb menys d’1,25 dòlars actuals al dia. 
Tanmateix, en un moment en que d’arreu del mon ens arriben notícies depriments que 
ens parlen de disfuncions i crisis, des de Síria fins el nostre propi Congrés, aquest és un 
àmbit en que s’han assolit avenços espectaculars. La proporció de persones que viuen en 
condicions d’extrema pobresa al món des d’una de cada dues el 1980 fins a una de cada 
cinc avui dia, segons dades del Banc Mundial. L’objectiu a hores d’ara és haver reduït 
aquesta proporció fins a gairebé 0 l’any 2030. 
Hi seguirà havent pobresa, es clar, de la mateixa manera que als Estats Units encara n’hi 
ha massa. Però la subsistència en condicions extremes, al caire de l’abisme i sota un 
sostre de palla, amb els fills sense educació i moribunds, passarà de ser típica a ser 
pràcticament inexistent només en el transcurs de la meva vida adulta. 
.............................................. 
 

Però fem un parèntesi per plantejar una pregunta escèptica que és tant despietada com 
habitual: ¿té cap importància que sobrevisquin més criatures als països pobres? ¿No 
tindrà com a resultat una explosió demogràfica que provocarà fam o guerres i més morts? 
És  una objecció freqüent però equivocada. Quan disminueix la mortalitat infantil i les 
famílies saben que els seus fills sobreviuran, és més provable que en tinguin menys i que 
hi inverteixin més recursos. Hi ha un camí ben conegut que condueix del descens de la 
mortalitat infantil al descens dels naixements. Per aquest motiu, a Bangla Desh la mitjana 
de fills per dona ha disminuït fins a 2,2. 
Hi ha malalties antiquíssimes que estan desapareixent. És probable que durant els 
propers anys s’eradiquin la dracunculosi i la poliomielitis . A molts països s’ha aconseguit 
controlar la malària i el desenvolupament d’una vacuna pot reduir encara més la 
mortalitat per paludisme. La sida també retrocedeix. L’any passat al sud del continent 
Africà, vaig entrevistà  fabricants de taüts que em van dir remugant que el seu negoci 
estava en recessió perquè la sida ja no s’enduia un nombre tant gran de vides.  
................................................... 
 

Així doncs, reconeguem que encara ens queda molta feina per fer i que la pobresa a casa 
nostra ha de ser una prioritat de la política interior, sense deixar per això de celebrar un 
triomf de la humanitat. Pot ser que, finalment, el món de pobresa extrema i malalties que 
ha caracteritzat la vida de la majoria de persones al llarg de la història s’estigui esvaint. 

 
Nicholas D. Kristof 

Fragments de l’article del diari ara 
Dimecres 2 d’octubre del 2013 
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El Gran Recapta d’Aliments a Catalunya 
 

Els proppassats dies 29 i 30 de novembre a supermercats i mercats d'arreu de 
Catalunya es va portar a terme “El gran recapte d’aliments a Catalunya” 

El Gran Recapte d'Aliments és una campanya de recollida d'aliments bàsics per 
aconseguir que les persones més necessitades d'aquí rebin ajuda alimentària. La 
campanya del gran recapte es du a terme simultàniament pels quatre Bancs d'Aliments 
de Catalunya. 
 
El seu objectiu és informar i sensibilitzar a tota la 
ciutadania de Catalunya sobre la realitat de la 
pobresa al nostre país i afavorir una col·laboració 
continuada amb els Bancs d'Aliments durant tot 
l’any. 
 
El Gran Recapte d'Aliments es du a terme gràcies a 
la col·laboració d'un gran nombre de voluntaris 
puntuals arreu de Catalunya.  
 
Els voluntaris de L’hora de Déu van cobrir al llarg dels dos dies el Mercat de Santa 
Caterina. El degoteig de donacions en aliments va ser constant. Es van recollir en total 
uns 5.000, Kilos d’aliments de llarga durada 

 

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

La Marató de TV3 
 

L’edició 2013 de La Marató de TV3 es farà diumenge 15 de desembre i estarà 
dedicada a les malalties neurodegeneratives 
 
Naixem amb 100.000 milions de neurones. 
 
Amb el pas del temps, algunes es van perdent i moren, però el nostre cos només és 
capaç de crear-ne algunes de noves, molt poques. Es tracta d’un procés natural lligat a 
l’envelliment de les persones.  
 
De vegades, però, les neurones emmalalteixen o moren més ràpidament del que és 
normal. És llavors quan apareixen les malalties neurodegeneratives.  
No són malalties de gent gran, sinó que poden afectar qualsevol edat, des de la infància.  
 
Tot i que s’ha avançat en el coneixement d’aquestes patologies, encara no es coneix la 
causa de cap d’aquestes malalties. Només se sap que entre l’1% i el 10% són 
hereditàries. No es contagien ni s’operen, només en casos excepcionals es pot intervenir 
el Parkinson.  
 
Tenim neurones al cervell i a la medul·la espinal, els dos principals òrgans del sistema 
nerviós. En funció del lloc on les neurones moren o es degeneren apareixen unes 
malalties o unes altres.  
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                                                        Informacions diverses   
 

MATILDE RIPOLL SÁNCHEZ 
Fundadora de L’hora de Déu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proppassat dia 29 d’octubre  
va morir cristianament a Barcelona   

a l’edat de 85 anys. 
A.C.S. 

 
L’actual Junta i els voluntaris de L’hora de 
Déu, expressen el seu condol a la família i 
a tots els que la van estimar; lamenten la 
seva desaparició, tot agraint-li la dedicació 
que va prestar als més necessitats en el 
marc de l’obra benèfico-social que ella va 
fundar.  
 
La senyora Matilde Ripoll en una 
entrevista, manifestava:  
 
“. . . sempre he cregut que les persones 
hem vingut al món a realitzar alguna cosa 
més que treballar, casar-nos i tenir fills. 
Hem de viure per alguna cosa; a més dels 
nostres ens necessiten els altres. Tots 
podem enriquir-nos a través de l’altre. 
Posseïm un gran cabdal d’energia que 
podem canalitzar ajudant. . .” 
       
Que el seu exemple ens encoratgi a seguir 
treballant en pro dels nostres germans 
més necessitats. 
 
Matilde Ripoll, moltes gràcies  

 
    

 Activitats programades 

Tallers 
El passat dia 6 de novembre es varen  iniciar 
els tallers per a dones usuàries de la nostra 
entitat. 
Enguany es faran manualitats tots els 
dimecres de 10 a 12 
hores. El taller està 
monitoritzat per dues 
voluntàries i s’hi han 
inscrit unes 12 
persones.              
En aquestes primeres 
sessions, les dones 
aprenen a pintar sobre 
roba. Han decorant 
unes samarretes en 
motiu del dia de la 
violència de gènere que es s’exposaran al 
districte de Ciutat Vella conjuntament amb 
altres entitats. També tenen previst decorar 
en motiu de les festes nadalenques unes 
bossetes d’olor   

Xerrades a mares 
A primers d’octubre començaren  les xerrades 
adreçades a les mares de nadons, a càrrec 
d’una infermera – llevadora. 
En aquestes xerrades s’informa a les mares 
sobre hàbits en l’alimentació i consells sobre 
la higiene i altres qüestions bàsiques per a la 
cura dels nadons.  
Celebració del dia de la violència de 

gènere 
El proppassat dia 25 de novembre, L’hora de 
Déu va participar en els actes del Raval en 
commemoració del dia contra la violència de 
gènere. Durant l’acte es van muntar dues 
taules amb 44 espelmes (nombre de dones 

assassinades a tot 
l’Estat fins el moment), 
també es feu un mural 
amb fotografies de 
dones agredides, 
missatges de llibertat i 

compromís envers les dones. Més tard 
s’encengueren les espelmes. També hi hagué 
diverses actuacions a càrrec d’una cantautora 
i una maga. Finalment es va llegir un manifest 
amb un missatge adreçat a les dones que 
pateixen aquesta situació. Es va cloure l’acte 
amb un minut de silenci. 
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Reflexió 
Portem ja cinc anys patint una crisi 

que està colpejant durament moltes persones. 
El que ha passat en aquest temps ens permet 
conèixer ja amb realisme el dany social i el 
sofriment que està generant. ¿No ha arribat el 
moment de plantejar-nos com estem 
reaccionant? 

Potser, el primer és revisar la nostra 
actitud de fons: ¿Ens hem posicionat de 
manera responsable, despertant en nosaltres 
un sentit bàsic de solidaritat, o estem vivint 
d'esquena a tot el que pot torbar la nostra 
tranquil·litat? Què fem des dels nostres grups 
i comunitats cristianes? Ens hem marcat una 
línia d'actuació generosa, o vivim celebrant la 
nostra fe al marge del que està succeint? 

La crisi està obrint una fractura social 
injusta entre els que podem viure sense por al 
futur i aquells que estan quedant exclosos de 
la societat i privats d'una sortida digna. No 
sentim la crida a introduir algunes "retallades" 
en la nostra vida per poder viure els pròxims 
anys de manera més sòbria i solidària? 

A poc a poc, anem coneixent més de 
prop als que es van quedant més indefensos i 
sense recursos (famílies sense cap ingrés, 
aturats de llarga durada, immigrants 
malalts...) Ens preocupem d'obrir els ulls per 
veure si podem comprometre'ns a alleujar la 
situació d'algunes persones? Podem pensar 
en alguna iniciativa realista des de les 
comunitats cristianes? 

Fragment de l’homilia de José Antonio Pagola el 
diumenge dia 17 de novembre 

 

Us recomanem aquest llibre 
 

L’educació en Drets Humans 
i la seva pràctica 

Autors: Arasanz, Antoni; Alferez, Azul  
editorial: Edicions 62  
La societat 
internacional que, 
si bé més 
humanitzada, és 
avui més 
heterogènia que 
mai, a nivell 
polític, jurídic, 
cultural, social i 
econòmic, pot 
comportar també 
l'existència de 
diferents concepcions sobre els drets 
humans. L'actuació normativa de les 
Nacions Unides que per la seva 
composició expressen clarament la idea de 
la universalitat ha configurat un patrimoni 
comú en què els drets humans es 
caracteritzen per les notes d'universalitat, 
indivisibilitat i interdependència; de tal 
manera que la comunitat internacional ha 
de tractar els drets humans de manera 
global, justa i equitativa, igualitàriament i 
donant a tots el mateix pes. Aquí és on 
l'escola pot assolir un objectiu que s'ha 
perseguit de bell antuvi: educar els futurs 
ciutadans en drets humans.  
 

 

L’hora de Déu 
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