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                 Obra benèfica social 
 Número 27 novembre 2014 

 

La participació en el bé comú 
 
La nostra societat occidental té molt interioritzat el valor de la democràcia, és a dir, la participació 
de tots a l’hora de prendre les decisions de la nostra societat, o almenys a elegir aquells que les 
han de prendre. A tot Europa hi ha moviments que demanen reformes de les democràcies perquè 
esdevinguin més plenes. La crisi financera del 2007 ha mostrat la feblesa del poder polític (el que 
prové de les urnes) enfront del poder econòmic transnacional (que no prové de les urnes sinó del 
mercat). Seria llarg d’enumerar i explicar totes les fórmules que es proposen per a reformar la 
democràcia i les resistències de part dels aparells dels partits clàssics, i dels grans grups 
econòmics transnacionals. Però tot plegat ha suposat un progressiu debilitament de la confiança 
dels ciutadans en el poder polític. 
 
En aquests moviments de reforma és important la presència de determinats valors proposats, tant 
per “ètiques dels drets humans” com per ètiques provinents de grans tradicions religioses. 
 
La base de la democràcia real descansa precisament en aquests valors: els drets bàsics de la 
persona, la seva dignitat, la igualtat humana, la llibertat, el dret a la `participació, la llibertat de 
consciència i de creença. . . Sense aquests valors interioritzats, la democràcia trontolla, ja que 
fàcilment cau en la demagògia. Ho podem veure quan la democràcia no és fonamentada en els 
nivells bàsics de la política (associacions de veïns, escoles. . . ), o en aquells països on malgrat 
haver-hi una democràcia formal (eleccions cada cert temps) no es dóna una mínima igualtat 
d’oportunitats, i on els grups oligàrquics tenen a la pràctica tot el poder.  
 
Les ètiques religioses, en el nostre món, poden cooperar i animar les persones en la defensa 
d’aquests drets bàsics, ajudant a crear un marc de solidaritat que pugui ser el fonament de la 
democràcia. Sovint s’ha acusat les tradicions religioses de poc compromís amb la democràcia, 
oblidant que també el liberalisme extrem ha donat lloc a un individualisme que ha acabat 
fracturant les nostres societats. Un sistema democràtic només pot funcionar amb una mínima 
consciència de comunitat, de projecte comú, on les persones assumeixen deures davant els altres, 
i no sols per obligació legal (ho manen les lleis), sinó que confien que la cooperació promourà el 
bé de tots i totes, i la plena realització de les persones. L’individualisme extrem només porta les 
persones a preocupar-se de sí mateixes i no del que passa al veí, i així comença el declivi de la 
veritable democràcia. 
 
L’ètica cristiana ha de ser conscient que proposa i viu uns valors que sovint no són els considerats 
prioritaris en les societats on s’ha de desenvolupar i posar en pràctica, i això malgrat que algunes 
d’aquestes societats hagin tingut una matriu cristiana. Viure en cristià no resulta fàcil en societats 
plurals, en les quals es necessita un discerniment constant a l’hora de prendre decisions. Les 
societats plurals, certament, permeten que hom pugui viure els seus valors, mentre s’accepti el 
marc comú de convivència. El dissentiment s’expressa mitjançant la manera de viure, mostrant a 
la pràctica els valors que regeixen la vida, sabent que els que tens al voltant poden tenir altres 
ètiques, altres visions del món.   
 

Fragment de l’article “Humanitzar el món actual. Aportacions des de l’ètica cristiana” 
Joan Carrera i Carrera, sj. 
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Polseres solidàries que neixen de l’amistat 
 

Les CANDELAS són unes polseres de colors que elaboren els 
infants ingressats a la planta d’onco-hematologia de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, les seves famílies i els seus amics. I és 
gràcies al treball conjunt de tots ells que el que en un principi 
va començar com un entreteniment ha acabat sent un 
producte solidari que llueix a milers de braços i que ha 
aconseguit recaptar fins ara més de 21.000 euros per a la 
recerca del càncer infantil. 
L’origen de les CANDELAS és una història d’amistat que va 

començar quan una voluntària de l’Hospital va ensenyar a la Candela, una nena 
ingressada amb leucèmia, a fer unes polseretes formades per nusos perquè les hores 
semblessin més curtes. Ella va ensenyar a fer-les a dues amigues 
seves, la Mariona i la Daniela, les impulsores de la iniciativa, ja 
que van posar-li el nom  i van començar a vendre-les durant tot 
un estiu per aconseguir diners per a la investigació del càncer 
infantil. 
Ben aviat s’hi van sumar tots els nens i nenes de la 8a planta de 
l’Hospital, les seves famílies, els amics i totes aquelles persones 
que volien continuar aquesta història solidària. I amb el treball de 
tots ells, les CANDELAS han assolit un èxit que ha traspassat 

l’Hospital per seguir sumant recursos per avançar en el coneixement d’aquesta malaltia. 

  

Medalla d’or de Barcelona 2014 
 

El Ple del Consell Municipal de Barcelona va atorgar la medalla d’or de la ciutat 2014 a diverses 
entitats i persones que s’han distingit pel seu esforç, solidaritat i compromís social. 
 

El Plenari del Consell Municipal va aprovar el passat 25 de juliol l’atorgament de les Medalles d’or 
de Barcelona 2014 a diverses entitats i a ciutadans i ciutadanes com a reconeixement de la seva 
labor professional o social i que han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, 
virtuts i valors cívics. Les medalles es concedeixen a proposta tant pel Consell Plenari com pels 
respectius Consells de Districte. 
 

El dijous 18 de setembre, a les 18:30 hores, al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona, l’alcalde de Barcelona Xavier Trias va 
presidir l’acte de lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol 
pòstum, a Matilde Ripoll Sánchez, fundadora de la nostra entitat 
social L’hora de Déu, que va morir l’any passat. Els seus néts van 
recollit el guardó de mans de l’alcalde que va destacar, de Matilde 
Ripoll, el “gran compromís amb les persones més necessitades i amb 
la nostra ciutat”. 
 
El regidor de Presidència i Territori, Jordi Martí, va destacar que les 
propostes que es presentaven enguany “reflecteixen la voluntat del 
govern municipal de reconèixer, un any més, la tasca de persones i 
entitats que fomenten els valors que vol projectar Barcelona com a 

capital de Catalunya: l’esforç, la solidaritat, el compromís amb la ciutat i amb les persones”. 
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                                                    Informacions diverses   

Jordi Peix Massip 
Fundador del Banc dels aliments 

Jordi Peix i Massip, fundador i vicepresident del 
Banc dels Aliments de Barcelona, va morir el 
dissabte 5 de juliol, a l'edat de 70 anys, a 
Barcelona a conseqüència de la greu malaltia 
que patia des de feia un temps. 

L'any 1987 va fundar el Banc dels Aliments de 
Barcelona, primer de tot l'Estat, junt amb Josep 
Miró i Ardèvol. La lluita contra el malbaratament 
d'aliments i el compromís d'ajudar a garantir un 
dret tan fonamental com el dret a una 
alimentació suficient i saludable per a totes les 
persones, han estat sempre els dos objectius 
principals del Banc dels Aliments de Barcelona i 
els motors de la seva trajectòria vital.  

a.c.s 

Antoni Sansalvador 
President d’honor del Banc dels aliments 

 
 
 
 
 
 
 

Antoni Sansalvadó, president d'honor del Banc 
dels Aliments de Barcelona, va morir el 
dissabte, 22 d’octubre als 75 anys. 

Antoni Sansalvadó va presidir l'entitat des de 
l’any 2007 fins a juny de 2014 quan va ser 
substituït per Eduard Arruga. 
Incansable treballador en pro dels més 
desafavorits, va impulsar els Grans Recaptes, 
campanyes anuals de recollida massiva 
d’aliments per a les famílies més necessitades. 
Antoni Sansalvador serà recordat per la seva 
gran generositat i vàlua. 

a.c.s.  

  

Projecte d’inserció 
 Al barri del Raval, fa uns quatre mesos es va 
iniciar un projecte amb l’objectiu d’inserir 
socialment a persones provinents de diversos 
països i que es troben en situació d’exclusió 
social. A hores d’ara, funcionen dos grups un 
d’ells a la nostra seu.  
 

El projecte consisteix en l’establiment d’espais 
de debat on es comenten les situacions de les 
persones que formen el grup, exposant el que 
els preocupa i les circumstàncies que els han 
dut a una situació de vulnerabilitat. 
 

L’esmentat projecte, més enllà de procurar la 
inserció d’aquestes persones proporcionant-
los programes i assessorament, contempla la 
possibilitat d’oferir-los microcrèdits, sempre i 
quan després d’un estudi individualitzat, se’ls 
consideri uns emprenedors amb un projecte 
viable i que precisen d’ajuda econòmica per 
poder-lo fer realitat. 
 

Dintre de cada grup es nomena una persona 
per fer d’enllaç, aquesta s’encarrega de 
connectar els membres del grup entre ells i 
dinamitzar les reunions.    

 

El Gran Recapte 
 

Els dies 28 i 29 de novembre està previst 
celebrar una vegada més “El Gran Recapte” 
convocat pel Banc dels Aliments. Aquest 
tindrà lloc als mercats de Barcelona i als 
supermercats. 
A L’hora de Déu se’ns ha assignat el 
“Mercat de Santa 
Caterina” i el 
“Caprabo de 
Santa Caterina”.  
S’estan 
organitzant torns 
de voluntaris per 
tal de cobrir les hores dels dos dies 
esmentats.  
La funció d’aquests voluntaris és comunicar 
als compradors la possibilitat de col·laborar.  
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Us recomanem  
visitar aquesta pàgina 

 

http://www.fdaciocreatia.org 

 

 
 
 
 
 

La Fundació Creàtia és una entitat sense afany 
de lucre que té com a filosofia treballar amb els 
més desafavorits, infants o adults, en el tercer i 
el quart món, finançant projectes destinats a 
millorar les condicions de la població més 
vulnerable. 
La Fundació té com a finalitat l’aprovació i 
finançament de projectes presentats per 
diferents entitats sense afany de lucre: 
 

- Projectes adreçats a cobrir les 
necessitats bàsiques d’alimentació, 
sanitat i educació de persones en 
situació d’exclusió social i pobresa i que 
ofereixin vies d’inserció sociolaboral per 
superar aquesta situació. 

- Projectes en països en vies de 
desenvolupament que s’adrecin a 
millorar les condicions globals de la 
població amb menys recursos. 

- Projectes destinats a la formació i 
integració laboral de persones 
discapacitades. 

- Altres projectes . . . . 
Des de L’hora de Déu, volem agrair 
sincerament l’ajut que l’any passat ens va 
atorgar, donant resposta al nostre projecte 
“ajuda alimentària”. 
Enguany estem tramitant un nou ajut. 

 

Loteria de Nadal 
 

Com cada any, l’Hora de Déu també vol 
provar sort jugant i oferint als socis i amics 
LOTERIA de Nadal.  

El número triat enguany és el 49.726  
Podeu adquirir butlletes a la seu de l’entitat, 
Rambla del Raval, 4, demanant pel senyor 
Antonio el qual estarà disponible a la seu 
tots els dimarts de 5 a 7 hores de la tarda. 
La Laura 
també us 
podrà 
atendre el 
dia que us 
vagi més bé. 
Si teniu 
possibilitat de vendre’n a familiars i amics, 
no dubteu en demanar talonaris; ja sabeu 
que els beneficis de la venda de loteria 
repercuteix en els nostres usuaris, persones 
i famílies que viuen precàriament.  
Gràcies una vegada més per la vostra 
col·laboració. 
  

Berenar de la gent gran 
El proppassat dilluns, dia 20 d’octubre, va 
tenir lloc el berenar de la gent gran. Com 
en altres ocasions, els assistents van 
poder deixar enrere per una estona les 
seves preocupacions. Som ben conscients 
que la relació positiva amb altres 
afavoreix l’autoestima i ajuda a tirar 
endavant malgrat les dificultats.  

 

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 
          
 

    
                                          

 

  


