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Infants que creuen fronteres 

Cada barcassa que s’enfonsa al Mediterrani tragina una colla de vides que massa sovint 
queden obstruïdes en mans de la tragèdia. No hi ha estadístiques que donin fe exacte 
d’aquestes realitats dramàtiques ni ara per ara respostes europees suficientment efectives 
que aconsegueixin frenar-les. L’allau de les persones que es llancen a la mar per provar sort 
a Europa, amb tota l’esperança posada a tocar terra ferma i mirar d’establir-se a l’altre 
costat del Mediterrani, és un joc de penyores on la més devaluada és la vida. És una història 
infinita, persones que fugen dels seus llocs d’origen empeses per conflictes o per la força de 
la misèria a la cerca de noves oportunitats i un refugi segur, que només salten els titulars de 
les notícies quan protagonitzen, sense voler-ho, successos de la duresa més infame. 

(. . .) 
Un pla d’acció en clau d’infància 
Amb motiu de l’adopció de l’Agenda de Migració de la Unió Europea (UE) la primavera 
passada, UNICEF va proposar un pla d’acció en deu punts clau per protegir els infants 
migrants. L’objectiu és que els drets i el benestar dels nens i nenes en processos migratoris 
ocupin una posició primordial en l’agenda política de la UE i més concretament en les 
polítiques migratòries 
 

UNICEF hi subratlla la necessitat de la plena aplicació de les salvaguardes existents, 
especialment per els més vulnerables. Això significa mantenir les garanties actuals de la UE 
per a nens migrants no acompanyats, reforçar la capacitat de cerca i rescat per salvar i 
protegir vides, perseguir els qui trafiquen amb persones i abordar les causes fonamentals de 
la migració en els països d’origen. Apunta també a reconèixer i tractar tots els infants 
migrants com a nens i titulars de drets; que les autoritats han de guiar-se  per la Convenció 
sobre els Drets de l’Infant –principi d’interès superior de l’infant– especialment en les 
decisions relatives a protecció internacional; evitar la detenció i la separació de les famílies 
per motius migratoris; proporcionar atenció especial i ple accés a serveis de qualitat en 
matèria d’educació, salut –incloent-hi la mental- , protecció social i justícia i assegurar plena 
protecció sense cap tipus de discriminació. 
 

Per a UNICEF cal una eficient i ben gestionada política de migració, d’asil i de control de 
fronteres, emparada en l’efectiu compliment dels drets fonamentals, i insisteix en la 
necessitat d’aplicar la perspectiva de drets de la infància quan s’hagin d’afrontar temes 
migratoris. Les xifres fatals en el Mediterrani reclamen la urgència d’emprendre una acció 
col·lectiva, eficaç i responsable per evitar més pèrdues tràgiques.   
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Recordant qui som i què fem (continuació) 

 
Malgrat que l’àmbit d’actuació de L’Hora de Déu s’estén per tot 
Barcelona, el seu principal camp d’actuació és el barri del Raval (Ciutat 
Vella) atès que la gran majoria dels seus usuaris provenen d’aquesta 

zona. És un districte amb un nombre molt elevat de persones d’origen immigrant i és un dels 
districtes on hi ha unes majors xifres d’atur entre la població activa de la ciutat.  
 

Hi ha un gran volum de famílies que es troben sense cap tipus d’ingrés des de fa uns anys degut 
a la situació econòmica que va durant des de fa uns anys al país, exhaurint les prestacions socials 
a les que tenien accés. Hi ha un gran volum de persones que treballaven al sector de la 
construcció i es trobem que ha estat un dels sectors més afectats per la crisi, altres persones 
que, un cop han finalitzat estudis, no han tingut accés a la primera feina o bé les jornades de les 
que disposen són parcials, d’hores i amb contractes de caire temporal la qual cosa implica que 
no tinguin cap estabilitat i hagin de recorre a suports, com el de la nostra entitat, per a poder 
assumir totes les despeses derivades de la llar.  
 

Durant el procés de recerca de feina, amb el suport que els ofereix l’entitat, garantim que 
tinguin cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació i roba.  
 

1. OBJECTIUS 
 

 Objectiu general:  
Cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i roba per afavorir la millora de la qualitat de vida 
de les famílies en situació de risc d’exclusió social, així com la creació d’espais formatius per al 
seguiment de la situació de les famílies a les que s’atén mitjançant l’elaboració de  plans de 
treball.  

 Objectius específics:  
Cobrir necessitats bàsiques de les persones mitjançant  l’entrega de lots d’aliments i llet, així 
com, facilitar alimentació per als nadons fins a un any de vida i fer seguiment de la criança i de la 
tasca educativa dels mateixos.  
 

Elaborar plans de treball individualitzats de caire social, per tal de crear un salt qualitatiu en la 
situació social a nivell individual/familiar i crear espais de seguiment i 
d’informació/assessorament. 
 

Fomentar l’autonomia familiar en la detecció de necessitats individuals/familiars, potenciar 
habilitats internes per a promoure la inserció, facilitar eines per a resoldre conflictes i capacitar 
per a respondre davant de dilemes.  
 

2. ELS VALORS DE L’ENTITAT 

 Creure en el potencial individual dels usuaris per tal d’afavorir-ne la seva integració 
social.  

 Afavorir la participació activa mitjançant un pla de treball conjunt, interdisciplinari en 
xarxa amb entitats socials.  

 Assolir la tasca que es busca com a raó de ser de l’entitat: tenir cura i acollir.  

 Potenciar les relacions amb el barri  

 Treball transparent i sense prejudicis per sexe, ètnia o cultura/costums.  

 Realitzar una gestió compromesa i transparent.  
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Celebrant les festes de Nadal 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja han passat les festes nadalenques i un any mes hem d’agrair a tots 
els nostres col·laboradors el seu esforç que ha fet possible tant 
l’increment del lot d’aliments com el repartiment de  joguines als 
infants dels nostres usuaris. També es va lliurar a les famílies usuàries 
un lot d’higiene personal.  
  
Podem dir amb satisfacció que les famílies ateses  han pogut  

celebrar aquestes festes amb una mica més d’alegria. 
 
Per mitjà d’aquest butlletí volem fer arribar el nostre agraïment als centres docents que han 
aportat aliments dins la campanya de Nadal, tot demanant-los que el facin extensiu a totes 
aquelles persones que hi van col·laborar:           
 

 Salesians del carrer Rocafort  

 Immaculada Vedruna 

 La Salle Bonanova 

 Dominiques del carrer Mallorca 

 
També agraïm la seva aportació en aliments a:  “Aquari de Barcelona”  
                                                 i “Axa Seguros” 
 

Pel que fa a les joguines, volem fer esment d’una manera especial a la 
tasca que altruísticament fan l’Adela i el Jose que any rera any aparquen  
la seva furgoneta a la cantonada de Gran Via – Casanova i la van omplint 
de les joguines que aporten els vianants, fins que queda plena a vessar. 
 

 Com en anys anteriors el volum de joguines aportat per l’Adela i el Jose, 
es veié incrementat per les aportacions d’AXA Seguros de Cornellà, i per 

l’Associació “Una carta un somriure” 
 

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

Uns quans voluntaris les varen classificar per edats i anaren 
posant el nom de l’infant al qual 
previsiblement li corresponien,  
 

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.  
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Informacions diverses 
                                                                                         

Visiteu aquesta pàgina 
La Fundació Arrels és 
una entitat que, des 
de l’any 1987, 
treballa atenent 
persones que en 

algun moment de la seva vida van trencar tots 
els seus vincles i van acabar vivint al carrer. 
 

Els seus objectius són, a més d’atendre les 
persones sense llar, sensibilitzar la ciutadania i 
denunciar situacions injustes aportant propostes 
per combatre l’exclusió social. Arrels ha 
acompanyat més de 8.600 persones sense llar en 
el seu camí cap a l’autonomia, oferint 
allotjament, alimentació i atenció social i 
sanitària. 
 

Segons la Fundació Arrels, a la ciutat de 
Barcelona quasi 
900 persones 
dormen al carrer: 
en caixers, bancs, 
places, parcs i 

portals. Periòdicament organitzen recomptes 
per tal de poder dimensionar el sensellarisme a 
la ciutat i poder actuari planificar la lluita contra 
l’exclusió social. 
 

Per a més informació podeu consultar: 
http://www.arrelsfundació.org  
               

 

Festa de la dona 
Durant al mes de març, mes dedicat a la dona, es 
preveuen una sèrie d’actuacions: 
 

-L’Associació “Diàlegs de Dona” amb coordinació 
amb el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB) i el Districte de Ciutat Vella, el 
dia 16 de març, realitzaran tallers interculturals 
de cura i bellesa del cos femení. Aquesta serà la 
setena edició. Hi participaran les dones que 
formen part de les entitats membres de “Raval 
Dona”. La festa està oberta a totes les dones del 
barri, està previst un aforament de 280 
persones. Es realitzaran diversos espectacles 
bàsicament de dansa. 
 

-El dijous dia 10 de 
març de 10,30 a 13 
hores, a la plaça 
Folch i Torres, es 
faran sis tallers 
demostratius a 
càrrec de diferents 
entitats (Diàlegs de Dona, Acesop, Maria Casas-
Posant fil a l’agulla i Fundació Escó) El lema de la 
mostra d’enguany, “Teixint xarxes entre les 
dones”. La mostra presenta diverses activitats 
manuals realitzades en els diferents centres. 
Enguany les entitats: L’hora de Déu, el Lloc de la 
dona i Ekumene no realitzen tallers per la qual 
cosa no exposaran a la mostra però hi assistiran. 
En cas que plogués, l’activitat es realitzaria a 
l’Auditori del Casal del Barri Folch i Torres 

 

 

L’hora de Déu 
Obra benèfico-social 

Declarada d’Utilitat Pública el 7 de juliol  de 1.997 
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