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Immigrants i refugiats 

El fenomen de la immigració té a Catalunya una llarga història. La revolució Industrial del segle 
XIX feu que s’establís un corrent de població que del camp es desplaçava a les ciutats, era un 
moviment intern. Després aquest corrent vingué de més lluny, de les terres veïnes del País 
Valencià i de l’Aragó, després en els anys vint del segle passat fou important el corrent 
procedent de Múrcia i més tard, dels anys quaranta i seixanta d’Andalusia. Finalment, per ara, 
hem conegut els corrents que procedeixen de l’Amèrica Llatina i el Marroc. 
 

Davant aquests corrents de població, Catalunya elaborà una actitud receptiva sense 
paternalismes, oferia treball i les nostres formes de vida. S’establí aleshores un procés 
d’integració fonamentat en la valoració de la persona i les seves necessitats. En la segona meitat 
del segle XX sorgí la convicció de que tothom que havia arribat a Catalunya podia esdevenir-ne 
un protagonista de la seva història, aportant-hi les seves energies i valors i integrant-les amb les 
formes de vida i aspiracions pròpies d’aquest país. 
 

Així doncs, respecte la immigració, Catalunya té una gran experiència i sempre ha estat una 
actitud compartida per tothom que cal que l’organització dels serveis (ensenyament, sanitat, 
transport, cultura, habitatge i serveis socials) siguin a l’abast de tothom, perquè tots contribuïm 
a la creació de recursos. En aquest punt cal recordar que Catalunya viu una situació injusta 
perquè tots els nostres recursos són administrats per l’Estat espanyol. 
 

Però el fenomen de la immigració ens resulta familiar i sabem exactament com cal valorar-ne la 
importància i atendre’l i malgrat les dificultats que ocasionen la insuficiència de recursos que 
contínuament denunciem, hem estat capaços de fer una realitat aquella afirmació: “Catalunya, 
un sol poble”. 
 

Però, en l’actualitat un nou fenomen està penetrant Europa amb els anomenats refugiats que 
no son exactament els que cerquen el treball, son els que fugen d’una guerra i dels terribles 
estralls que aquesta provoca en els seus països. En els darrers mesos tots els mitjans de 
comunicació han dedicat una gran atenció als procedents de Síria i en menor nombre d’Eritrea i 
Somàlia. Son persones als que els bombardejos i els combats que es produeixen en les seves 
poblacions fan decidir a emprendre un viatge incert que en molts casos passa per travessar la 
Mediterrània que ha viscut centenars de naufragis de les fràgils embarcacions que s’atreveixen 
a fer-ho. 
 

El nombre de refugiats ha esdevingut un fenomen de grans dimensions. El Papa Francesc ja fa 
setmanes que s’adreça als cristians demanant-los accions concretes de fraternitat envers els qui 
arriben. Volen refer la vida en pau i treball i guarden l’esperança de retornar un dia al país d’on 
procedeixen, però, entretant, cal que trobin aquella mà amiga que els ajudi a refer-la entre 
nosaltres.  

Joaquim Ferrer 
Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals 
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El rober, un servei de la nostra institució 

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. 
 

Aquesta descoberta 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. 
Els voluntaris van anar creixent en nombre i es van 
organitzar en una associació benèfico-social: 
“L’hora de Déu”. 
 

Una de les primers accions que es va dur a terme va ser 
obrir el rober en un local diferent al que es trobava 
l’entitat.  
En l’actualitat, aquest servei, està situat en un local del 
carrer Reina Amalia, nº5.  
 

Aquest local consta de un primer espai de sala de 
espera i recepció para atendre les demandes, separat 
per un taulell, darrera del qual les voluntàries ofereixen 
la roba demanada pels usuaris. Darrera hi ha una zona 

on es classificar la roba i s’emmagatzema.  
 

L’hora de Déu fa d’intermediària entre particulars i/o empreses que col·laboren en la 
donació de roba i les persones que sol·liciten la seva adquisició. 
 

Les persones responsables del rober, totes elles 
voluntàries, trien la roba que els arriba, la classifiquen per 
talles i sexes i, si fa falta, la renten i cusen. També 
s’encarreguen d’acollir a les persones que s’apropen per 
demanar roba procurant detectar les seves veritables 
necessitats. 
  

El rober dóna prioritat als infants, als sense sostre i als més 
necessitats. 
 

Amb l’objectiu de portar un mínim de control, als usuaris 
que venen derivats per primera vegada se’ls lliure una targeta on s’anota el dia que poden 
tornar a demanar roba. 
 

Aquest servei esta obert per agafar roba dels col·laboradors els:  dimarts i dijous de 16 a 18 
hores i  els dimecres de 10 a 12 hores  
 

El servei de donació s’ofereix dos dies per setmana, els dimarts i dijous a la tarda. 
 

Actualment hi han registrats uns 750 usuaris aproximadament.  
Durant l’estiu el rober roman tancat des del 19 de juliol fins el 12 de setembre. 
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Trobada de voluntaris 
El proppassat dilluns, dia 6 de juny, seguint la tradició de cada any, varem celebrar la festa 
de voluntaris.  

Aquesta és una trobada molt esperada i 
celebrada per tots, ja que és una bona ocasió per 
intercanviar experiències i sensacions a més de 
trobar-se amb els companys i companyes que per 
la tasca que cadascú desenvolupa, durant el curs 
no coincideixen. 
La festa s’inicià 
amb la 

celebració d’una Eucaristia, presidida pel Pare Francisco 
Pesquera, franciscà i antic voluntari de la nostra entitat. 
Acabada la, Missa, varem compartir el  berenar  que unes 
quantes voluntàries havien preparat.  

Volem agrair des d’aquest 
butlletí a les germanes 
dominiques de l’Anunciata 
que desinteressadament ens van oferir la seva capella i local 
per poder-hi fer la festa, atès que els nostres espais estan 
quedant petits per la quantitat de queviures 
emmagatzemats, per tal de poder atendre el gran nombre 
d’usuaris que s’acosten a la nostra entitat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Problemàtica de salut mental 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental Catalunya organitzà el passat dijous 9 de 
juny un acte on s'exposà la situació actual i els reptes de futur de l'atenció als infants i 
adolescents. 
 

L'organització Mundial de la Salut defineix la salut mental com una de les seves prioritats 
principals i un dels majors reptes de la salut pública, i entre ells assenyala la rellevància de 

garantir una adequada atenció als infants i adolescents en 
tots els àmbits. 
 
Des de la Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental 
Catalunya s'ha elaborat un informe sobre l'estat de l'atenció 
a la salut mental en la infància i l'adolescència a Catalunya. 

El document s'ha elaborat a partir d'una revisió de fonts secundàries i de les aportacions de 
més de 40 especialistes que han valorat i debatut, en una sessió de treball conjunta, sobre 
l'estat de la qüestió i els reptes que té Catalunya, així com sobre les recomanacions per a la 
seva superació. 
 

L'acte tingué lloc el passat  9 de juny a la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la 
Fundació Pere Tarrés, al carrer Santaló 37, de Barcelona. 

http://www.who.int/es/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home
http://www.salutmental.org/
http://www.salutmental.org/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/eutses/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/eutses/home
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Us recomanem aquests llibres 
EL SECRET DEL MEU TURBANT 

 El secret del meu turbant 
explica la història real de 
Nàdia Ghulam, una noia 
afganesa que amb només 
vuit anys va patir greus 
ferides a causa d’una 
bomba i que quan es va 
instaurar el règim talibà a 
l'Afganistan va decidir fer-
se passar per home per 
poder portar un sou a 
casa. En sortir de 
l’hospital dos anys 

després, el règim talibà s’havia instaurat a Afganistan 
i ella va prendre una decisió radical: es va vestir de 
noi i durant deu anys es va fer passar per home per 
poder portar un sou a casa, ja que el nou govern va 
prohibir que les dones treballessin fora de casa. 

CONTES QUE EM VAN CURAR 
Nadia Ghulam escoltava atentament els contes 
que la seva mare li murmurava a cau d'orella 
mentre es recuperava 
de les ferides de la 
guerra a l'Afganistan, i 
ara, 20 anys després, la 
jove afganesa recopila 
les històries que li "van 
curar les ferides del 
cor". 'Contes que em 
van curar' de Columna, 
és una compilació de 
relats orals tradicionals 
afganesos explicats per Nadia Ghulam 

 

Segona edició de la campanya 
Cap nen sense bigoti 

Gran recollida de llet 
perquè no quedi cap nen sense bigoti 

 

Milers de nens no tenen accés a un aliment tan 
bàsic com la llet 
 

Enguany, l’Obra Social ”la Caixa” i el Banc dels 
Aliments posen en marxa, per segona vegada, 
una gran recollida de llet per ajudar els milers de 
famílies que, malauradament, tenen dificultats 
per accedir a un aliment tan bàsic com la llet, 
fonamental per al creixement dels nens.  
 

Tot el que es reculli en 
aquesta campanya es 
destinarà a famílies en 
risc d’exclusió 
mitjançant el Banc dels 
Aliments. 
 

La campanya s’adreça a 
la societat en general. S’hi poden fer aportacions 
a través de diversos canals: 
 

 Es pot enviar un SMS amb la paraula LLET 
al  28024 o fer una aportació solidària 
a www.granrecollidadellet.cat 
 

 Si vols difondre aquesta iniciativa, fes-te 
una foto amb el bigoti blanc i puja-la a 
Twitter o Instagram amb 
l’etiqueta #capnensensebigoti. Uneix-te a 
la campanya i posa’t el bigoti! 
 

Ajuda’ns a fer que no quedi cap nen 
sense bigoti. 

 

 

L’hora de Déu 
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