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                 Obra benèfica social 
 Número 30 novembre 2015 

 

Vincles que enforteixen les persones 
 
VINCLES és un projecte d’innovació social de l’Ajuntament de Barcelona que utilitza una plataforma 
digital per trencar amb l’aïllament social de la gent gran. Pretén atendre les persones grans que se 
senten soles, per mitjà d’una xarxa social de suport a la qual s’accedeix mitjançant una tauleta tàctil. 
Aquesta xarxa inclou la família, els amics i totes les persones que treballen als serveis socials. 
 

Aquesta plataforma digital facilita el contacte de la persona usuària tant amb el seu cercle de 
confiança com amb una xarxa de cuidadors i professionals, per tal de millorar la seva qualitat de 
vida, seguretat i independència. Combina l’afecte i l’atenció de familiars, amistats i veïnat amb la 
possibilitat de contactar amb persones professionals per fer-los consultes.  
 

Tots els membres del cercle de confiança poden respondre a les necessitats i alertes de la persona 
usuària i comunicar-se entre elles, de manera que se senti acompanyada, alhora que millora la seva 
seguretat i el seu benestar. 
 

VINCLES contra l’aïllament i la soledat 
 

A la ciutat de Barcelona fruit de l’augment de l’esperança de vida i del nombre de llars unipersonals 
hi ha moltes persones que viuen soles. En els darrers 10 anys l’esperança de vida ha augmentat dos 
anys, situant-se en el cas de les dones quasi en 86 anys i en el cas dels homes en 80. Barcelona és 
una ciutat on el pes de la població més gran de 65 anys és molt alt, una quarta part. A Barcelona hi 
viuen quasi 60.000 persones més grans de 75 anys soles, de les quals 22.000 tenen més de 85 anys. 
 

Viure sol pot comportar situacions d’aïllament social i manca de contacte amb la xarxa de proximitat 
i confiança. Existeixen, és clar, persones que voluntàriament volen viure soles i que estan molt bé i 
molt ben connectades.  

 

Els canvis socials fruit de la societat moderna també han contribuït a augmentar el nombre de 
persones que viuen soles. Abans era usual viure amb els avis a la mateixa llar. Un  fet que, ara, és 
excepcional. 
 

El projecte VINCLES augmenta, enforteix i genera cercles i xarxes de confiança al voltant de 
persones que viuen soles i, en definitiva, redueix la sensació de aïllament: estan més en contacte i 
augmenta la seva qualitat de vida. VINCLES aprofita també el gran potencial de les xarxes 
col·laboratives de ciutadans que ajuden a ciutadans. 
 

Aquest projecte s’ha fixat com a objectiu arribar fins a 20.000 usuaris i enfortir 20.000 xarxes 
col·laboratives de confiança. L’experiència de Barcelona, per tant, pot ser pionera i exemple per tal 
que es pugui posar en pràctica a altres ciutats. 
 

VINCLES és una idea que s’experimenta per primer cop a Barcelona com una iniciativa pública, com 
un servei públic. Actualment es troba en un estadi inicial aprenent a través d’un procés d’assaig i 
error 
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Recordant qui som i que fem  
 

 

 

 

L’hora de Déu és una associació nascuda, fa uns 50 anys, de la voluntat d’un petit grup de 

persones capficades en millorar la realitat social i amb la intenció d’oferir al germà necessitat una 
hora del propi temps, en treball o en diners. 
 

Als voltants de l’any 1962 al barri del Raval de la ciutat de Barcelona es van detectar situacions 
familiars amb tota mena de carències relacionades amb la vivenda, l’alimentació, la formació, la 
feina, i la dedicació del temps lliure.  
Aquesta situació va sensibilitzar a un grup de persones que van decidir dedicar de forma voluntària 
i altruista una bona part del seu temps a pal·liar aquesta situació en la mesura del possible. Aquests 
voluntaris van anar creixent en nombre i es van organitzar en una associació benèfico-social que, 
amb el pas del temps, va incorporar voluntaris professionals de l’àmbit social i d’altres camps 
d’actuació.   
La primera intervenció que es va dur a terme va ser donar entrepans entre aquelles persones que 
tenien necessitat. Poc a poc l’entitat va anar creixent, tant en nombre d’usuaris com de socis i això 
va permetre l’ampliació en la prestació d’altres serveis. Primer subministrant lots d’aliments, així 
com també llet, tant per adults com per a nadons, i després es va obrir el rober en un local diferent 
al que es trobava l’entitat.  
Tots aquests serveis implicaven tenir un accés més directe amb les famílies, la qual cosa va portar a 
conèixer més de prop quines eren les seves principals mancances i necessitats. Aquesta nova 
situació va requerir la contractació d’una persona especialitzada en l’àmbit del treball social, amb la 
finalitat de fer el seguiment i la coordinació dels serveis prestats per l’entitat i també la coordinació 
amb els Serveis Socials de base i d’altres entitats.  
Així doncs, L’Hora de Déu té com a objectiu pal·liar problemes de tipus social i personal que 
pateixen els residents d’un dels barris més desfavorits de Barcelona.  
L’any 1997 l’obra benèfica duta a terme per l’entitat fou declarada d’Utilitat Pública, acollint-se al 
règim d’entitats sense afany de lucre que recull la llei 49/2002.  
I ara, després de més de 50 anys de la fundació, seguim amb tota la il·lusió treballant per millorar 
les condicions de vida de les famílies necessitades.  
 

Els serveis que prestem son: 
 

� Servei de Queviures i llet: Servei que procura cobrir les necessitats bàsiques relatives a 
l’alimentació de les famílies distribuint lots d’aliments. Entre els aliments que es reparteixen 
hi ha pasta, arròs, oli, farina, sucre, etc. 
Aquests aliments provenen de l’UE (Unió Europea), que a la vegada són distribuïts pel 
Ministeri d’Agricultura a través del Banc d’Aliments. I també hi ha donacions que provenen 
d’empreses privades del sector de l’alimentació, així com de donacions particulars i 
aliments rebuts del Gran Recapte que es realitza de forma anual. 

 

� Servei d’entrepans: Els dijous a la tarda es distribueixen a la seu de l’entitat 150 lots de 
consum immediat. Aquest servei es fa en l’esmentat dia perquè coincideix amb el 
tancament setmanal del Menjador de la Mare Teresa de Calculta, així d’aquesta manera 
s’atén a persones que diàriament assisteixen a aquell menjador. 
 

� Servei de Nadons: Aquest servei facilita durant el primer any de vida del nadó, llet 
maternitzada així com farinetes i cereals. Per accedir al servei, els pares sol·licitants, han de 
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portar un certificat del pediatra per tal de tenir constància que la mare no pot donar el pit al 
nadó i a la vegada poder conèixer si el nadó pot prendre el tipus de llet que facilitem. 
 

� Servei de rober: l’Hora de Déu és l’intermediària entre les persones o empreses que 
col·laboren en la donació de roba i les persones que  la sol·liciten. El servei s’ofereix tres 
dies per setmana, els dimecres al matí i els dimarts i dijous a la tarda. Les persones 
responsables del rober (totes elles voluntàries), fan una selecció de la roba que els hi arriba 
i la classifiquen per talles i sexes. 

 

� Servei de Canastretes: Aquest servei proporciona a les futures mares una canastreta per 
poder  portar a l’hospital quan arriba el moment del part, “VIDA NOVA, ROBA NOVA”. 
Qualsevol dona derivada per les entitats socials de referència pot accedir al servei. La 
canastreta inclou: bolquers, jerseis, biberó, tetines, pijama, samarreta, botes, pitets, 
conjunts de roba, i si n’hi ha existències, tovalloles i manteta. 

 

� Aportacions econòmiques: Consisteix en prestar algunes ajudes econòmiques puntuals a 
famílies que es troben en situació d’exclusió social i amb mancances econòmiques que els 
impedeixen fer front a pagaments de subministres (aigua, llum, gas, etc). Per a poder ser 
beneficiari d’aquesta ajuda, cal un informe del treballador/a social de referència així com 
una relació de despeses confeccionada pel mateix professional. 

 

� Aportacions materials: Aquestes aportacions provenen de donacions, les quals són 
entregades a les persones que pateixen una major necessitat material dels objectes en 
qüestió. A tall d’exemple, es lliuren cotxes de nadons, bressols, caminadors, bicicletes, llits 
de nadó, sacs de dormir i joguines per Nadal a tots els menors de l’entitat.  

 
 

� Projecte Confiança: Amb la Col·laboració de Caixa Bank. És un grup d’ajuda mútua en el que 
es busca crear vincles i parlar de les qüestions relacionades amb les situacions socials que 
viuen els usuaris que en formen part. Se’ls hi dóna assessorament sobre temes que els 
preocupen i es busquen possibles sortides a problemàtiques del dia a dia que afecten al 
nucli familiar. També es concedeixen microcrèdits a aquelles persones que necessiten un 
suport econòmic per començar la seva activitat empresarial.                  

_________________________________________________________________________________                            

           Us recomanem                                  Ja tenim     
    visitar aquesta pàgina                   a la vostra disposició 
                                                               
              
Xarxanet.org és una associació no governamental,                
un portal de l’associacionisme i el voluntariat de  
Catalunya.  

Informa sobre l’actualitat, del món de les entitats                    la loteria de Nadal 
i el voluntariat, ofereix recursos i serveis  

d’assessorament a les entitats i és el punt de                               Enguany el número és 
trobada del món associatiu. 
Pretén millorar la societat a través de reforçar  
les entitats i el voluntariat de Catalunya                                           
 

Per saber-ne més, entreu en aquesta pàgina 
                   www.xarxanet.org 
 

65754 
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                                                    Informacions diverses   

El Gran Recapte 
El Gran Recapte de 2015 es farà el 27 i 28 de 

novembre. En dos dies, 
el Banc dels Aliments 
espera superar la xifra 
de recollida d’aliments 
de l’any passat que se 
situà en 4.686.000 kg 

d’aliments. Per aconseguir-ho enguany amplia 
els punts de recollida que passen de 2.200 a tot 
Catalunya a 2.500.  
 

El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una 
campanya de recollida d'aliments bàsics per 
aconseguir que les persones més necessitades del 
nostre entorn rebin ajuda alimentària, també 
serveix per donar a conèixer la situació que 
travessa aquest grup, que arran de la crisi 
econòmica que estem vivint, ha anat creixent. La 
campanya la duen a terme simultàniament els 
quatre Bancs d'Aliments de Catalunya. Es calcula 
que actualment, un 20% de la població viu en 
situació de pobresa a Catalunya. Aquestes 
persones requereixen la nostra solidaritat i 
capacitat organitzativa per no esdevenir persones 
marginades. I és per aquest motiu que des dels 
Bancs d'Aliments es posa en marxa aquest 
projecte que enguany arriba a la sisena edició.  
 

La fita per a l'edició del 2015 és tornar assolir una 
xifra similar gràcies a la col·laboració de 25.000 

voluntaris. 

 Una poma per la vida 
La Fundació Esclerosi Múltiple i els 
supermercats Condis s'han unit un any més en 
una nova edició de la campanya "Una poma 
per la vida", que tingué lloc els dies 2 i 3 
d'octubre.  
 

A Catalunya són moltes les persones que 
pateixen Esclerosi Múltiple. Tot i que en els 
darrers anys s'han fet avenços per millorar la 
seva qualitat de vida, encara queda molt camí 
per recórrer.  
 

La campanya consistí en vendre pomes 

solidàries a 1,50 euros amb l'objectiu de 
recaptar fons per seguir investigant i millorant 
la qualitat de vida de les 
persones afectades. 
 

 Enguany també s’oferí 
la possibilitat de fer 
donacions “On Line” 
 

Concretament, els dies 2 
i 3 d'octubre, més 
de 500 voluntaris/es es distribuïren pels 
supermercats Condis per informar sobre 
l'esclerosi múltiple i la seva problemàtica, 
repartir fulletons, adhesius i animar a la 
clientela a comprar una poma solidària, amb 
un preu simbòlic de 1,50 € que pagaren a caixa 
i que l’import anà directament a la Fundació 
Esclerosi Múltiple. 

 

 

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 
          
 

    
                            

 

  


