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Un debat: Beneficència o Benestar Social? 
 
La crisi econòmica que patim des de fa anys i la restricció que imposen les estructures 
polítiques de l’Estat a Catalunya han motivat que sorgeixin nombroses iniciatives que 
manifesten la solidaritat amb els més necessitats. La gent, molta gent, col·labora amb 
aquestes iniciatives des de la més sincera disposició d’ajudar als altres. Quan és l’hora 
d’aportar aliments o de fer determinats serveis, els voluntaris mai no manquen, són una 
mostra de la vitalitat i sensibilitat de la nostra societat. 
 
Però aquesta disponibilitat de la població a l’ajut dels que més ho necessiten no pot fer-
nos oblidar que els paràmetres de justícia en una societat són en primer lloc 
responsabilitat de les institucions polítiques i les lleis que s’aproven. 
 
En els darrers anys es percep una retirada de l’impuls que aquestes haurien de fer i un 
creixent protagonisme d’entitats i moviments. Segurament és el resultat d’una progressiva 
marginació del model de Benestar Social que ha caracteritzat Europa en els darrers 
setanta anys i al que nosaltres ens incorporàrem fa quaranta anys que sembla que es 
pretengui substituir per la simple oferta de serveis que depenen de les possibilitats 
econòmiques de cadascú. 
 
Heus ací, doncs, que apart d’ajudar en tot el que puguem a les iniciatives que avui lluiten 
per resoldre les necessitats d’avui, cal no oblidar que les lleis i els pressupostos públics 
tenen la màxima responsabilitat de respondre a aquestes necessitats. 
 
Amb la bona voluntat del món podem anar retrocedint en els models de redistribució de 
la riquesa que el Benestar Social representa a Europa per anar a retrobar-nos amb 
pràctiques antigues de beneficència. 
 
Una societat està organitzada de forma més justa per a tothom quan les necessitats de la 
majoria són la prioritat a l’hora de prendre decisions. Entretant, a Catalunya hi ha un 
marge molt estret per a les nostres institucions polítiques per a satisfer les necessitats 
socials, però aquestes circumstàncies actuals no ens han de fer oblidar que les nostres 
aspiracions col·lectives que en l’actualitat manifestem tenen com a primer objectiu 
precisament recuperar i fer efectiva la filosofia del Benestar Social per a tothom. 
 

 
Joaquim Ferrer 

Full informatiu  142 
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat 
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Una joguina per cada nen  
 

Com en anys anteriors, el vespre del dia 5 de gener, i en el 
marc de la fira de reis de la Gran Via, els voluntaris de l’Hora de 
Déu: Adela i Jose, ompliren de joguines la seva furgoneta 
situada a la cantonada de Gran Via – Casanova. 
 

Molta de la gent que s’apropa a dipositar la seva joguina no és 
la primera vegada que ho fa, conscients de la tasca que realitza 
la nostra entitat es bolquen una vegada més amb gran 

generositat.  
 

Enguany el volum de joguines es 
veié incrementat per altres 
aportacions:  
“AXA Seguros” de Cornellà.   
“Associació de Veïns de  la Sagrada Família”  
“Una carta un somriure” 

                                        i algun particular  
 

Des d’aquest butlletí, a tots ells moltes gràcies. 
 

L’endemà de reis les joguines foren  dipositades al nostre local. 
 

Uns quans voluntaris les varen classificar per edats i les anaren posant en bosses, per tal 
de donar a cada família les joguines adequades a l’edat 
de cada infant. 
 

Per tal que el repartiment es portés a terme amb 
seriositat i ordre, dues setmanes abans de reis, es 
lliuraren a les famílies usuàries uns vals que havien de 
presentar el dia que venien a recollir els joguets.  
Atesa la quantitat de joguines a distribuir, el repartiment es feu en dos dies: els dijous, 8 
i 15 de gener. 
 

Homenatge a les entitats de dones que han complert 25 anys 
Cada any el Govern de la Generalitat fa un acte d'homenatge a les associacions de dones que 
han complert vint-i-cinc anys de trajectòria, en reconeixement públic per les seves aportacions a 
la societat durant un quart de segle.  
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, acompanyada per la presidenta de 
l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, va presidir l'acte d’homenatge.  
A Catalunya hi ha actualment 1.070 associacions de dones. D’aquest total,  550 desenvolupen la 
seva activitat a Barcelona.  
Les deu associacions que compleixen vint-i-cinc anys de trajectòria i a les quals se’ls va retre 
homenatge són: 

 Grup de dones de la Bisbal, de la Bisbal d'Empordà / Grupo de 
Mujeres de la Guinardera, de Santa Coloma de Gramenet / 
Col·lectiu de Dones de Figuerola del Camp / Col·lectiu de Dones 
del Casc Antic, de Tarragona / Associació Cultural de les Dones 
d'Alpicat / Grup de Dones de Can Serra, de l'Hospitalet de 
Llobregat / Associació de Dones de Sant Boi, de Sant Boi de 
Llobregat / Dones Juristes, de Barcelona / Associación de 
Mujeres del Río Sur, de Santa Coloma de Gramenet / La Tela de 

Penélope, de Barcelona. 
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                                                    Informacions diverses   
 

Col·laboració:  
Associació Celíacs de Catalunya 

i El Banc dels aliments  
 

L’Associació Celíacs de Catalunya és la 
primera organització creada a Espanya en 
defensa dels interessos de les persones 

celíaques.  
 

Està declarada Entitat 
d’Utilitat Pública des del 
1982 i representa al 
col·lectiu de persones 
celíaques davant 
entitats i organismes 
públics i privats. 

 

Ofereix a les persones afectades la 
informació, formació i l’assessorament que 
els ajuda a aconseguir una millor qualitat 
de vida, així com també a les seves 
famílies. Actualment compta amb més de 
10.000 socis, el 60% dels quals són 
menors. 
 

El sobrecost que suposa l’accés als aliments 
sense gluten fa que, per a moltes famílies, 
sigui complicat poder adquirir aliments tant 
bàsics com pa, pasta o farina aptes per 
celíacs. Estudis recents destaquen que 
aquest augment en el cistell de la compra 
pot arribar fins a el 315% en relació amb 
la despesa anual d’una família que no està 
obligada a consumir productes sense 
gluten. 
 

Un total de 200 persones, entre adults i 
nens, de la província de Barcelona i de la 
ciutat, són celíacs i es troben en situació de 
vulnerabilitat.  
 

Amb l’objectiu de cobrir les necessitats 
alimentàries d’aquestes persones, el Banc 
dels Aliments i l’Associació Celíacs de 
Catalunya han començat a treballar 
conjuntament per tal de garantir als 
afectats productes sense gluten.  

 
 

 La Marató de TV3 
 La 23a. edició de la Marató de TV3, destinada 
a les malalties del cor, es va celebrar el passat 

dia 14 de 
desembre, per 
contribuir en la 

investigació 
científica i 
mèdica del 
nostre país. 
 

La recapta ascendí a 8.864.016 €, quantitat 
que s’apropa a la xifra rècord de recaptació de 
l’edició anterior i demostra que la població 
catalana continua sent tant solidària com 
sempre. Aquest xifra, però, no és ni de bon 
tros la definitiva, ja que tot aquell qui vulgui 
podrà seguir fent donatius fins el proper 31 de 
març. 
 

Al llarg de tota la jornada, persones 
conegudes de l’àmbit cultural, social, esportiu, 
polític i empresarial català juntament amb 
2.400 persones voluntàries van contribuir a la 
mobilització social entorn a la Marató  
------------------------------------------------------------------------------ 

Cuidadors no professionals 
Tenir cura d'un familiar en situació de 
dependència és una tasca no burocratitzada ni 
professionalitzada que es produeix en l'àmbit 
privat domèstic. 
S'entén per cuidador o cuidadora aquella 
persona que dedica una gran part del seu 
temps, mesurat en hores per dia, a tenir cura 
d'una persona dependent. 
 La responsabilitat de tenir cura d'una persona 
dependent pot ocasionar esgotament físic i 
emocional més o menys continuat. Per 
proporcionar a la persona amb dependència 
una atenció òptima és necessari que la 
persona cuidadora no professional mantingui 
el seu equilibri personal i rebi suport per 
desenvolupar la seva tasca en les millors 
condicions possibles. 
Des del Departament de Benestar Social i 
Família es promouen diverses actuacions 
adreçades al suport físic i/o emocional i de 
caràcter formatiu per atendre les necessitats 
de les persones cuidadores no professionals. 
El Departament de Benestar Social i Família 
promou diverses actuacions en aquest camp. 
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Us recomanem  
visitar aquesta pàgina 

http://www.voluntaris.cat/quisom 

 
 
 

 
La Federació Catalana de Voluntariat 
Social treballa per promoure el voluntariat 
social i reconèixer la seva importància com a 
xarxa transformadora, agent promotor de 
canvis socials i protagonista de l’acció entre els 
més desafavorits. 

 

Per fer-ho, la FCVS treballa en dues línies 
prioritàries d’acció: 

• Sensibilitzar la població a l’entorn del 
voluntariat social 

• Fomentar serveis en xarxa orientats 
a les entitats federades, comptant amb 
la seva participació i sumant sinèrgies 
amb totes elles 

 

La FCVS treballa des del 1989 a tot el territori 
català amb quatre seus territorials i més d’una 
vintena de punts informatius a tot Catalunya. 
A Catalunya hi ha 272 entitats socials que 
pertanyen a la FCVS. Totes són entitats que 
promouen el voluntariat en diferents àmbits 
com el penitenciari, de salut, immigració, 
inserció laboral, gent gran, discapacitats 
físiques i mentals, persones sense sostre, 
drogodependències, lleure educatiu, etc. 
L’hora de Déu és una d’aquestes entitats que 
pertany a la Federació Catalana del Voluntariat 
Social.  

Marató de donants de sang a 
Catalunya  

Catalunya va celebrar la Marató de Donants de 
Sang 2.0 del 16 al 23 de gener d’enguany, als 
principals hospitals del país i a la Torre Agbar 
de Barcelona. Amb l’eslògan “Donar sang et fa 
gran”, la campanya volia aconseguir que els 
ciutadans més joves s’incorporessin a l’hàbit 
de la donació de sang. 
 

Tot i que una de cada tres donacions la fa un 
menor de 35 anys, calen 25.000 nous donants 
joves per substituir 
les persones que 
deixen de donar 
sang, ja sigui 
perquè han 
complert 65 anys o 
perquè algun motiu 
els impedeix tornar 
a donar-ne.  
La Marató va finalitzar el divendres 23 a les 20 
h. amb 6.637 donacions de sang. És a dir, 
1.637 donacions més de les previstes. 
Gràcies a la solidaritat dels milers de persones 
que s’han implicat en la Marató, s’han pogut 
recuperar les reserves de sang, que havien 
disminuït significativament després de les 
Festes de Nadal.  
Les reserves actuals, que garanteixen 
disponibilitat de sang per 7 dies, són una 
garantia perquè en tot moment tots els 
malalts ingressats als hospitals de Catalunya 
tinguin la sang necessària per als seus 
tractaments. Tot i això, la sang caduca; per 
això es continuen necessitant 1.000 donacions 
cada dia per garantir el subministrament de 
sang i components sanguinis. 

 

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 
          
 

    
                                          

 

  


