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Dones d’arreu 
 

L’any 2015 vivien a Catalunya unes 490.000 dones estrangeres. Si tenim en compte que la primera 
dècada del segle XXI a casa nostra es va caracteritzar, demogràficament parlant, per l’arribada d’un 
nombrós contingent de població estrangera i per la feminització dels fluxos migratoris, no és 
d’estranyar, doncs, que avui trobem força entitats de dones migrades que treballen algunes 
especificitats d’aquest segment: la denúncia i prevenció dels matrimonis forçats o la mutilació 
genital femenina, però també d’altres, com les mancances formatives o les dificultats en l’adaptació 
a la societat d’acollida. 
Una d’aquestes entitats és l’Associació “Ídem”, de la qual forma part Salima Abdessamie. L’entitat 
treballa per la cohesió social des del respecte i el foment dels valors de la multiculturalitat. A més de 
la seva vinculació a Ídem i el Casal dels Infants, la Salima és molt coneguda a Salt perquè està al 
capdavant d’un programa de ràdio que té com a objectiu la cohesió, en un poble amb un dels 
percentatges més alts d’immigració de tot Catalunya: entorn al 40%. 
Marroquina d’origen, saltenca d’adopció, Abdessamie participa aquest any en un treball 
d’investigació de la ciutat de Girona sobre la dona immigrada, que ha guanyat la “Beca 8 de març” 
que atorga l’Ajuntament de Girona. <<La revolució passa per la dona>>, assegura Abdessamie. 
<<Fixa’t que amb la crisi la dona segueix ocupada mentre que l’home ha perdut la feina. Hi ha un 
canvi de paradigma que fa que es trenquin molts esquemes>>, continua. <<L’home immigrat, igual 
que va passar aquí anys enrere, ja s’està deixant de punyetes. Com que amb la crisi és la dona la que 
troba feina, els homes han començat a perdre manies i ja no és imprescindible que sigui la dona la 
que es faci càrrec de la casa>>. 
Per la Salima, la dona immigrada ha de fer front sobretot a dues problemàtiques: la formació 
deficient que les aboca a feines precàries i mal remunerades, i la llengua, que dificulta que la dona 
es comuniqui amb normalitat amb el seu entorn proper. Recentment l’activista va participar en un 
fòrum de joventut d’origen immigrat. Les dones joves amb mocador amb qui va compartir 
experiències, afegien un altre problema: <<es queixaven que no se’ls valorava el seu currículum 
acadèmic sinó l’aparença física. Perquè el fet de portar o no mocador pot acabar influint molt a 
l’hora de trobar feina.>>, diu Abdessamie. 
Segons l’estudi universitari en el què està implicada la Salima, podem trobar diferències  en el grau 
d’integració en la societat d’acollida o en l’accés al mercat laboral, en funció de les nacionalitats: 
<<No és el mateix ser dona llatinoamericana que ser una dona africana. Les que tenen una aparença 
externa diferent tenen més dificultats>>, reconeix la Salima, que no duu mocador. 

(. . . . . . . . ) 
Les diferents vulneracions que pateix la dona immigrada – per gènere, classe, ètnia, procedència, 
edat, etc. – fan molt necessària la seva incorporació al teixit associatiu. Comptar amb associacions 
on les dones immigrades siguin les protagonistes aplana el camí cap el trencament de tòpics, ajuda 
a identificar vulneracions que passen desapercebudes a la societat d’acollida i fa sentir amb veu 
pròpia, quines són les necessitats i quines, les possibles solucions. 

Carles Serra 
De la coordinadora d’Ong Solidàries 

ONGC 62 
Revista de pensament polític, solidaritat, cooperació i relacions internacionals 
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Les canastretes, un servei de la nostra institució 
 

“En el año 2004 empezó un nuevo servicio a L’hora de Déu: “CANASTRETES”. 
 

Bajo el lema “VIDA NOVA, ROBA NOVA” cada último lunes de mes, se les 
entrega a las futuras mamás, una bolsa con ropa de recién nacido (pijamas, 
jerséis (que tejen con cariño personas anónimas) body, calcetines, chupete, 
biberón, algún juguete de bebé, etc. (todo ello dependiente de las donaciones). 

Gracias a todas las personas que colaboran!!! 
 

Es un voluntariado muy agradable. Podemos 
hablar con las futuras madres; ellas nos cuentan 
si tienen más hijos, donde van a dar a luz, 

cuánto tiempo llevan aquí, etc. 
 

Soy feliz de prestar este voluntariado, gracias a él me doy cuenta de todo lo que tenemos y no 
valoramos. 
 

Os animo a colaborar, porque ayuda a ser más felices” 
M. Jesús Baño Garcia 

Responsable del servei de canastretes 
 

Pot accedir a aquest servei qualsevol dona derivada per les entitats socials de referència.  
 

L’any 2015 es van entregar un total de 35 canastretes.  
_________________________________________________________________      

La Murga, per un habitatge digne 

El Projecte La Murga és una proposta de l’Àrea de Cooperació d’Escoltes Catalans pensada per 
sensibilitzar sobre el dret a un habitatge digne. El camp d’actuació és el districte de Ciutat Vella de 
Barcelona. Hi participen joves d’entre 15 i 17 anys i els seus caps (monitors/es), que durant 5 dies 
conviuen amb veïns i veïnes escollits per Serveis Socials del Ciutat Vella, cooperant amb ells per 
millorar les seves condicions de vida i sensibilitzant-se sobre aquesta realitat. El camp el coordina 

l’Equip de La Murga, format per voluntaris d’Escoltes 
Catalans. 
 Aprendre, actuar i sensibilitzar 

El projecte té un doble objectiu: per una banda 
conèixer les causes del 4t Món i per l’altra pal·liar-ne les conseqüències. Pel que fa al primer objectiu 
es duu a terme a través de jornades de formació i conscienciació sobre el 4t Món. Respecte al segon, 
es realitzen tasques de rehabilitació i manteniment de pisos en males condicions d’habitabilitat. 
Aquests són assignats pels Serveis Socials del Barri Gòtic de Barcelona.  

 Però la importància no es troba només en aquestes tasques de rehabilitació (pintura, reparacions, 
recollida de mobles vells...). Es troba, sobretot, en la convivència que, durant els cinc dies que dura 
el camp, els joves duen a terme amb els habitants dels pisos, coneixent les seves històries i 
condicions de vida actuals i compartint els seus projectes. D’aquest manera, es busca generar una 
actitud crítica en els i les joves participants sobre les condicions de vida de molta gent que viu en els 
barris més degradats de les nostres ciutats, amb la intenció de desemmascarar els mecanismes que 
generen la problemàtica.      
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Yonodesperdicio, l’app per no malgastar menjar 

 

Yonodespercidico és una aplicació que posa en 
contacte les persones que poden oferir menjar amb 
les entitats que en recullen. L'aplicació també està 
oberta perquè les grans superfícies alimentàries 
puguin participar-hi. 

49385 quilograms de menjar són els que, de moment, l'aplicació Yonodesperdicio, ha 

aconseguit evitar que vagin directament a la brossa. Aquest és l'objectiu final d'aquesta aplicació de 

la ONG Prosalus, evitar malgastar tan de menjar i què aquest menjar sobrant, pugui arribar a les 

persones necessitades. L'aplicació estarà en funcionament des del novembre del 2016.  

Actualment hi ha moltes persones que no poden cobrir les seves 

necessitats alimentàries i què, tenen por o vergonya de demanar ajuda. 

Mitjançant aquesta app, aquestes persones podran accedir al menjar 

sobrant d’altres persones. Les entitats que ajuden al col·lectiu de 

persones que no poden accedir a una alimentació mínima, també poden 

accedir a l'aplicació. Els directius de l'aplicació, també esperen que s'hi puguin sumar les grans 

cadenes alimentàries.  

El funcionament de l'aplicació és molt senzill. Si es vol compartir aliments sobrants, la persona cal 

que es registri a la web de l'aplicació i publiqui el menjar que té com a excedent. Aquesta persona 

haurà de revisar constantment si té algun missatge de persones 

necessitades. Si el que es vol és rebre aliments, la persona també s'ha 

de registrar a la pàgina web del projecte. En aquest cas, aquesta 

persona haurà de cercar aliments que estiguin prop seu, posar-se en contacte amb la persona 

donant i acordar una data i hora de recollida.  

A la pàgina web del projecte hi ha una secció amb consells sobre com no malgastar tan de menjar 

i receptes de plats que necessitin pocs aliments per cuinar-se. L'aplicació, té versió web i versió app 

per Android. El seu funcionament és totalment gratuït. 

Font d'informació: Yonodesperdicio i noticiaspositivas. Web: http://yonodesperdicio.org/  

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

Associació Catalana per la Pau 
L’Associació Catalana per la Pau (ACP) és una Organització no Governamental pel 

Desenvolupament, laica, democràtica, internacionalista, plural i progressista, que 

es construeix sobre la dedicació voluntària de les persones que la conformen i que pretén contribuir 

des de la solidaritat i a través de la cooperació internacional al desenvolupament, a la creació d’un 

nou model de relacions socioeconòmiques a escala global que garanteixi condicions de vida dignes 

per a totes les persones que habiten el planeta. 

Mes informació:    http://blocs.xarxanet.org/acpau/col·labora/  

 

http://yonodesperdicio.org/
http://www.prosalus.es/
http://yonodesperdicio.org/user/register?locale=es
http://yonodesperdicio.org/user/register?locale=es
http://yonodesperdicio.org/user/register?locale=es
http://yonodesperdicio.org/user/register?locale=es
http://yonodesperdicio.org/ideas/recetas?locale=es
http://yonodesperdicio.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaginabit.yonodesperdicion
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaginabit.yonodesperdicion
http://yonodesperdicio.org/
http://www.noticiaspositivas.net/2016/08/03/una-app-nadie-desperdicie-la-comida-2/
http://yonodesperdicio.org/
http://blocs.xarxanet.org/acpau/col·labora/
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Us recomanem aquests llibres 
INFORME A LA SALUT MENTAL 

Editorial: Fundació Pere 
Tarrés i Federació Salut 
Mental Catalunya. 
Barcelona 2016 
L'informe “Atenció a la 
salut mental infantil i 
adolescent” presenta les 
febleses i necessitats del 
sistema i es planteja 7 

reptes i propostes concretes per garantir una 
millor atenció integral als infants i adolescents. 
Referència bibliogràfica: Rosa Coscolla Aisa, 
Sandra Martínez Domingo, Marta Poll Borràs. 
(2016). Atenció a la salut mental infantil i 
adolescent a Catalunya. Barcelona: Fundació 
Pere Tarrés i Federació Salut Mental Catalunya 

YO A ESO NO JUEGO 
En aquest informe Save the Children 
proporciona propostes i recomanacions per 
atacar aquest tipus de violència creixent entre 
iguals, el bullying i el ciberbullying. Ho fa arrel 
d'un estudi realitzat amb 
21.487 estudiants d'entre 
12 i 16 anys. Editorial: Save 
The Children España. 
Madrid, 2016 
Referència bibliográfica: 
Sastre, Ana (coord.). 
(2016). Yo a eso no juego: 
bullying y ciberbullying en 
la infancia. Madrid: Save 
The Children España 

 

El Gran recapte d’aliments 

 
El Gran Recapte es possible gràcies a la col·laboració 
desinteressada de milers de ciutadans que dediquen el 
seu temps, durant un fi de setmana, al Banc dels 
Aliments. 
L’any passat foren 23.000 voluntaris en tota Catalunya 
y aquest any l’objectiu  es de 25.000. Si vols ajudar, fes-
te voluntari o coordinador d’un punt de recollida els  
dies 25 y 26 de novembre.  
Per inscriure-us, entreu a la  web: 
http://www.granrecapte.com/es/voluntariado/ 

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

S’apropen les festes Nadalenques 
S’acosten les festes de Nadal, festes entranyables que 
ens conviden a fer un parèntesi en el monòton dia a 
dia. Malgrat la crisi que poc a poc es va superant, tots 
procurarem organitzar-nos per poder celebrar 
aquestes festes de la millor manera. 
Cal que siguem conscients de les dificultats que 
pateixen les famílies usuàries del nostre servei, per 
això us demanem la vostra col·laboració. 

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

Loteria de Nadal 
 

Com cada any posem a la vostra disposició la 
loteria de Nadal.  
Enguany el número triat és: 

49.712 
 

 

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            
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