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EL PAPA DE LA CRISI 
 
Francesc és el papa de la tendresa i de la misericòrdia i, especialment, el papa dels 
pobres.  Dels seus antecessors immediats, Joan Pau II es podria dir que era el papa 
polític, que contribuí d’una manera especial a la caiguda del mur i a la fi del comunisme; i 
Benet XVI, el papa teòleg, preocupat per fonamentar la doctrina en el món d’avui. 
 

La crisi econòmica d’aquests últims anys ha comportat un increment molt gran de les 
desigualtats, cosa que ha provocat una acumulació més gran de riquesa en mans d’uns 
quants, en perjudici dels més febles i un empobriment notable de les classes mitjanes. Un 
argentí, com l’arquebisbe de Buenos Aires, ha pogut aportar al cim de l’Església tot el 
coneixement de les conseqüències de crisi provocades per la cobdícia i la corrupció. 
 

(. . . . ) 
 

Si bé el papa no vol fer balanç del seu primer any de pontificat perquè, segons que 
explica, en fa cada quinze dies al seu confessor, en canvi – i en referència també a la 
cúria – sí que constata que ha canviat alguns aspectes. 
 

(. . . .) 
 

El papa és una persona que riu, plora, dorm tranquil i té amics, com tothom. Alguns 
mitjans de comunicació nord-americans l’acusen de marxisme per la publicació d’Evangelii 
gaudium;  ell diu que mai no ha acceptat la ideologia marxista perquè és errònia, però 
que, en canvi, ha conegut molt bones persones que professaven el marxisme.  
 

L’atenció a la pobresa, com deia al començament, ha esta una de les principals 
preocupacions del papa Francesc, que alguns han qualificat de pauperisme. L’Evangeli, 
diu, condemna el culte al benestar, no es poden servir dos senyors alhora: Déu i la 
riquesa. Sant Francesc va tenir la genialitat de situar el tema de la pobresa al camí de 
l’Evangeli. La globalització ha salvat de la pobresa moltes persones, però n’ha condemnat 
moltes altres a morir de fam perquè, en aquest sistema econòmic, esdevé discriminatòria. 
 

(. . . . ) 
 

Un any és molt poc temps per a permetre definir i emetre qualsevol tipus de judici sobre 
el futur del pontificat del papa Francesc. És ben cert que les seves paraules, les seves 
actuacions i els seus gestos han comportat un corrent d’aire fresc, de renovació i 
d’esperança per a moltes persones – especialment per a les més pobres i les més 
oblidades -. L’Evangelització de l’Església i la reforma de la institució sembla que estan en 
curs. 
 

Fragments de l’article de 
Joan Guitart 
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Barcelona Capital Europea del Voluntariat 
 

 

La capital catalana ha estat escollida per davant de les franceses, Rennes i Laval,  
 i de la portuguesa Guimaraes, en un acte celebrat a Brussel·les. 
 

Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, el Centre Europeu del Voluntariat (CEV) ha 
proclamat Barcelona com la Capital Europea del 
Voluntariat 2014, en un acte celebrat a 
Brussel·les. 
 

L’objectiu de la capitalitat no és altre que promoure 
el voluntariat en l’àmbit local per mitjà del 
reconeixement a aquells municipis que donin suport i 
mantinguin una estreta col·laboració amb entitats i 
organitzacions de persones voluntàries o que 
promoguin l’altruisme, tal i com assenyalen les 

recomanacions de l’Agenda de Polítiques sobre Voluntariat a Europa.  
 

El projecte que ha donat cos a la candidatura de Barcelona ha estat elaborat per un equip tècnic 
mixt de l 'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que ha comptat amb el suport 
de la FCVS (Federació Catalana del Voluntariat Social) i FASVOL (Federació d'Associacions de 
Voluntaris), ambdues entitats membres del CEV. 
 

La delegació catalana va estar presidida per Pere Puig i Anglada, Delegat de la Generalitat de 
Catalunya. Entre les personalitats i entitats destaquen: Gabriela Cívico, conductora de l'acte; Eva 
Hambach (Presidenta del Centre Europeu del Voluntariat-CEV); Carles Domingo (Ajuntament de 
Barcelona); Ramon Terrassa (Generalitat de Catalunya) i FASVOL. 
 
Ser la Capital Europea del Voluntariat 2014 suposa: 
• Per a Barcelona és un impuls com a ciutat que sempre s'ha caracteritzat per ser una ciutat 
dinàmica i solidària. 
• Per al Voluntariat és un reconeixement a les persones que pensen i actuen amb un compromís 
palpable davant els problemes socials. 
• Per la FCVS és posar en valor l'esforç i la labor de la nostra xarxa social activa. 
 
El guardó fa palès el bon moment que viu el 
voluntariat i l'associacionisme a Barcelona i a 
Catalunya i l’excel·lent projecció internacional dels seus 
projectes i iniciatives. És destacable en aquest sentit el 
fet que en el marc de projecte europeu VERSO 
(Voluntaris per a l’Ocupació Europea) en el qual 
participen 8 països, les 5 bones pràctiques d’entitats 
catalanes (totes amb seu a Barcelona) figuren entre les 
10 primeres més ben valorades, d’un total de 35 
presentades. 
 
El Comissionat Carles Domingo, en nom de l’Alcalde de Barcelona, va agrair aquesta distinció 
com un reconeixement als milers de persones i organitzacions que, de forma altruista i des del 
compromís amb el bé comú, contribueixen a fer de Barcelona una ciutat més solidària i inclusiva. 
 
Així mateix, va donar les gràcies a les associacions i entitats que van manifestar el seu suport a 
la candidatura de Barcelona i va convidar els presents a compartir els programa d’activitats amb 
les que se celebrarà la capitalitat.    
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                                                        Informacions diverses   
 

Operació Quilo 
Recapta d’aliments 

al supermercat Carrefour 
 

El divendres dia 9 i el dissabte dia 10 de 
maig, amb la col·laboració dels Supermercats  
Carrefour, s’ha portat a 
terme amb un gran èxit 
la recapta d’aliments 
anomenada “Operació 
Quilo”.  
 

Tot deixant constància 
d’aquesta activitat, volem 
agrair als voluntaris que 
hi han participat; la seva 
desinteressada dedicació ha fet possible la 
recollida aproximada de  1.800 K. d’aliments.  
 

També hem de fer esment de l’aportació en 
aliments del supermercat Carrefour, el qual  
duplica els “quilos” que s’han recollit   

Ferran Adrià 
i la fàbrica de menjar solidari 

 

El 29 de juny de 2014, a les 18 h., la Fàbrica 
de menjar solidari obre les portes per a les 
oportunitats de la infància en risc. Enguany, 

en el marc del Tricentenari i 
de la mà de Minoria 
Absoluta, Ferran Adrià, 

Carme Ruscalleda i Joan 
Roca pugen a l’escenari 

per fer un viatge a la cuina 
del segle XVIII. 

 

Un espectacle gastronòmic      
i d’humor, solidari amb el Casal dels Infants i 
presentat per Josep Cuní. 

 

Durant el show, d’una hora i mitja de durada, 
el Ferran i els seus il·lustres acompanyants 
sorprendran els assistents amb la màgia de la 
seva creativitat culinària, condimentada amb 
inesperades escenes humorístiques que 
crearan moments delirants 
 

El 29 de juny hem d’omplir el Gran Teatre del 
Liceu!!. Pots comprar la teva entrada a: 
 

Ticketmaster telèfon 902150025 
 

 Creus de Sant Jordi 2014:  
El voluntariat també distingit 

 

El Govern ha concedit la Creu de Sant Jordi a 
27 persones i 15 entitats que s’han destacat 
pels serveis prestats a Catalunya en la 
defensa de la seva identitat o, més 
generalment, en el pla cívic i cultural. 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims 
reconeixements que pot rebre una persona 
per part de la Generalitat de Catalunya. La 
distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de 
distingir les persones naturals o jurídiques 
que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya.  
Enguany el voluntariat català ha estat 
especialment distingit amb l’atorgament a 
diverses entitats que treballen amb persones 
voluntàries, com 
la Federació de 
Salut Mental de 
Catalunya, entre 
altres. També 
s’ha reconegut a 
figures amb un 
pes molt important en aquest àmbit, com la 
creu atorgada a títol pòstum a Lluís Martí, 
fundador i expresident de la Federació 
Catalana del Voluntariat Social. 
  

La fam no fa vacances 

“La fam no fa vacances” és una campanya de 
recollida d’aliments que es porta a terme 
coordinada amb el Banc dels aliments de 
Catalunya. 
 

La campanya pretén motivar a la societat 
catalana organitzant actes i activitats que 
permetin recollir aliments bàsics per omplir els 
magatzems de les entitats benèfiques de la 
seva població.  
 

Enguany està previst que s’adjudiqui a L’hora 
de Déu la recollida que es faci el dia 19 de 
juny en el concert que oferirà el Cor Madrigal. 
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Celebració de l’Assemblea 
El proppassat dia 15 de maig es va celebrar 
l’Assemblea General Ordinària de l’entitat. 

 

Després de procedir a la lectura de l’acta de 
l’Assemblea anterior, es presentaren els 
voluntaris/es que durant aquest període s’han 
incorporat a L’hora de Déu, tot agraint-los la 
seva disponibilitat i esperit de servei.  
 

El President informà de la gestió de la Junta 
Directiva i es presentà la liquidació de 
comptes del 2013 així com el pressupost 
previst pel 2014. 
  

Us recomanem  
visitar aquesta pàgina 

http://www.helpingtohelp.org/ca/ 
 

Ajudant Ajudar és una Fundació privada de 
Barcelona creada el 20 de febrer de 2001. 
 

Ajudantajudar neix 
amb la missió  de ser 
un pont entre persones 
i/o empreses amb desig 
i capacitat d’ajudar i 
col·lectius necessitats d’ajuda. Des de la seva 
creació, treballen  en favor de persones 
vulnerables i en risc d’exclusió social, donant 
suport a projectes de codesenvolupament en 
països de l’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, així 
com a Europa (Espanya). Fan atenció especial 
a la població infantil i a les seves famílies 
promovent una alimentació bàsica, salut, 
habitatge i educació. 

Tal com diuen, “el centre de la seva actuació 
és la persona”. 

 

Parlen els usuaris 
 

Para mi, L’hora de Déu es algo muy 
importante. Aparte de ayudarme con 
alimentos, sus palabras, sus miradas o 
simplemente una sonrisa de ellas me hace 
recibir cariño, respeto hacia mi persona y eso 
es, por lo menos para mi, 
algo muy importante. Ya que 
cuando uno está mal y 
piensas que la vida te ha 
abandonado y tienes que ir a 
buscar la comida, que no es 
nada fácil para mi, te 
encuentras a todas ellas 
desprendiendo cariño, ternura y bondad hacia 
todos los que allí vamos. 
 

Me gustaría, como asistida por la Hora de 
Dios, expresaros mi gratitud. Para todos los 
que cooperáis para ayudarnos, desde los que 
nos atienden, hasta los que no vemos. Mil 
gracias desde lo más profundo de mi corazón. 
Dios les bendiga. 

                            María Alba 
 

La Junta i els voluntaris de 
L’hora de Déu 

us desitgen un bon estiu 
 

 

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.wordpress.com 
 
 

Entitats col·laboradores 
          
 

    
                                          

 

  


