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                 Obra benèfica social 
 Número 34 Febrer 2017 

Donar centralitat i autoritat al nou rostre  dels pobres 

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

(--------------------) 
REDEFINIR EL ROSTRE HISTÒRIC DELS POBRES 
De pobres sempre n’hi ha, però el seu rostre històric, les seves característiques biogràfiques i 
humanes van canviant. A hores d’ara els forats negres de la globalització estan deixant molta gent al 
marge del sistema, també més enllà de les fronteres tradicionals que separaven el Nord del Sud. 
Grans masses de població mundial es veuen excloses i marginades: sense feina, sense horitzons, 
sense sortida. Ja no són víctimes de l’explotació i de l’opressió sinó de la cultura del “descartament”. 
 

L’exclusió afecta intrínsecament la seva pertinença a la societat en què viuen. Ara ja no hi són, ni tan 
sols a sota, a la perifèria o mancats de poder: ara n’estan fora. Els últims han deixat de ser 
“explotats” per convertir-se en “rebuig”, en “població sobrant”. 
 

Entre aquests haurem de saber identificar (i prestar-los atenció) aquells que són doblement exclosos 
pel fet de ser dones, per pertànyer a minories culturals, per professar identitats religioses 
perseguides, etc. 
 

SER VEU DELS QUE NO TENEN VEU 
Es vital amplificar els clamors dels pobres en la nostra societat. Cal deixar meridianament clar que 
ningú, - cap persona, cap poder econòmic, polític, religiós, mafiós, etc – està legitimat per decidir qui 
viu i qui mor en les nostres societats, o quines vides són dignes de ser plorades i quines no (Judith 
Butler). El diàleg fe-justícia des de l’òptica europea cristiana ha d’assumir ser aquesta veu, vincular 
orgànicament el pensament al discurs dels empobrit per història (els últims, els descartats, els que 
sobren. . .) 

(--------------------) 
 

DE LA FORTALESA DE LA CONVICCIÓ A L’ACOMPANYAMENT DELS ÚLTIMS 
És indispensable acompanyar els processos d’apoderament i d’alliberament dels pobres des de la 
fortalesa de la convicció que el servei a la fe i la promoció de la justícia constitueixen una missió 
única i inseparable. És indiscutible el poder gegantí de l’ídol modern del Capital. Cal fer-se present en 
la batalla del qüestionament radical d’un sistema econòmic que genera tantes víctimes. 
 

Aquesta ecumene del patiment injust, i no els balanços econòmics, és la que determina la veritat i la 
bondat dels sistema neoliberal. 
 

Resulta clau acompanyar aquesta lluita crucial, protagonitzada per gent amb diferents identitats 
culturals i religioses, aportant des de la tradició cristiana, “esperit”, és a dir, uns mòbils interiors que 
impulsin, motivin, encoratgin i donin sentit a l’acció personal i comunitària en favor de 
l’apoderament i l’alliberament dels pobres. No serà possible comprometre’s en aquesta tasca només 
amb doctrines, sense una mística que ens animi i ens hi sostingui. 
 

(--------------------) 
F. Javier Vitoria 

(fragments) 
Quaderns Cristianisme i Justícia (200)    
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Recordant qui som i que fem 

 

SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE QUEVIURES I LLET 
 

Un dels Serveis que s’ofereix des de L’hora de Déu és el de distribució de queviures i llet, aquest 
servei procura cobrir les necessitats bàsiques relatives a l’alimentació de les nostres famílies 
usuàries, distribuint-los lots d’aliments.  
 

Aquesta distribució la fa un equip de voluntaris, els dimarts i dimecres de 4 a 7 de la tarda, els quals 
prèviament han preparat els lots. 
 

Els beneficiaris d’aquest servei han de mostrar la tarja que se’ls ha 
lliurat a l’entrevista indispensable per a poder gaudir d’aquest 
servei. En l’esmentada tarja hi figura: El nom de l’usuari/a, el nom 
del marit o de la muller del beneficiari principal, el DNI, l’adreça, 
la quantitat de persones del nucli familiar i un espai per la 
signatura del cap del servei. En la targeta també hi figura la 
periodicitat en que poden venir a recollir el lot d’aliments i llet 

que pot ser: setmanal, quinzenal, tres cops al mes i mensual     
 

Entre els aliments que es reparteixen hi ha pasta, arròs, oli, farina,sucre, etc. 
Esporàdicament fruita i altres productes de temporada 
 

Aquests aliments provenen de l’UE (Unió Europea), que a la vegada 
són distribuïts pel Ministeri d’Agricultura a través del Banc d’Aliments. 
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. 
 

Es fan compres directes amb les aportacions de la Fundació la Caixa i 
l’Esperança. Enguany s’han comptabilitzat aproximadament un total de 155.000 Kg. 
 

El nombre de lots entregats l’últim any ha estat de 11.168 .  

 

Sessió informativa sobre voluntariat 
 

 
La Federació Catalana de Voluntariat Social organitza una trobada adreçada 
a les persones que volen iniciar-se en el món del voluntariat social. Amb 
l’objectiu d’apropar el voluntariat a les persones que volen ser voluntàries, 
la Federació Catalana del Voluntariat Social ha organitzat aquesta 
sessió informativa que es desenvoluparà durant el primer i segon trimestre 
d’aquest any. 

 

En aquesta trobada, els assistents podran conèixer què és el voluntariat 
social, com es pot col·laborar en una entitat, per a qui es fa i 
quines accions es poden dur a terme.  

 
 

Per tal d'ajudar a trobar una entitat on col·laborar, la FCVS oferirà a tots els assistents 
un assessorament personalitzat que es portarà a terme posteriorment a la sessió informativa. En 
aquest sentit, les persones que estiguin interessades hauran de concertar cita prèvia a través del  

 

telèfon 93 314 19 00 o via correu electrònic a voluntaris@voluntaris.cat. 
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El Gran recapte d’aliments 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL GRAN RECAPTE TANCA AMB 4.374.000 QUILOS D’ALIMENTS DONATS PER LA CIUTADANIA 
 

El 20 de desembre del 2016, els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya han 
tancat el recompte final amb una xifra de 4.374.000 de quilos d’aliments, 
recollits durant la vuitena edició del Gran Recapte, celebrada els dies 25 i 26 
de novembre. 

 

Un any més els Bancs dels Aliments volen agrair la solidaritat i el compromís 
dels ciutadans i dels voluntaris, que han estat clau per assolir aquesta xifra, en 

benefici de les persones que tenen necessitats 
alimentàries a Catalunya. La xifra és un 1’37% inferior a 
la de la passada edició, quan es van aconseguir 
4.435.000 de quilos donats per la ciutadania, però el 
valor nutritiu dels aliments donats és superior. 

 

La participació dels més de 26.000 voluntaris ha permès que aquesta 
campanya hagi arribat a la major part de racons del nostre territori, més de 
370 municipis, que han acollit 2.692 
punts de recollida a mercats i 
supermercats. 
 

Com cada vegada que s’organitza “El 
Gran Recapte”, varis voluntaris de 

L’hora de Déu també van participar-hi. Enguany el punt de 
recollida fou al Caprabo del Mercat de Santa Caterina. 

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

 Dia Internacional del nen amb càncer 

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

El dia 15 de febrer es celebra el Dia Internacional del càncer infantil, instituït a Luxemburg l’any 

2001. Té com a objectiu sensibilitzar i conscienciar a la població de la importància dels desafiaments 

als quals s’han d’enfrontar els infants i les seves famílies. 

Cal valorar que el nen que està malalt de càncer, també necessita jugar, anar a l’escola, relacionar-

se, créixer i desenvolupar les seves potencialitats. 

Amb tractaments efectius i aplicats prematurament la  majoria dels infants afectats poden curar-se  

En  els països desenvolupats, el càncer és la primera causa de mort per malaltia en els nens, la bona 

noticia és que els avenços en las tècniques diagnòstiques i en els tractaments han augmentat  la 

seva supervivència.                        

Es impossible prevenir el càncer en els nens, però es possible millorar las 

tècniques de diagnòstic i els tractaments, i això només s’aconsegueix gràcies 

a la Investigació. 
Barcelona acollirà el centre d’oncologia pediàtric més important d’Europa. El 
Hospital Sant Joan de Déu, la Fundación Leo Messi, la Fundació FC Barcelona 
i l’escola de negocis IESE, llencen una campanya para implicar a ciutadans i 
Empresas en el finançament d’aquest centre europeu. 
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La diada de Reis 
 Com cada any la vigília de la diada dels Reis, en 
un tram de la Gran Via 
de les Corts Catalanes 
diverses Associacions 
recullen joguines per 
repartir entre els 
infants de les famílies 
més desafavorides de 
la ciutat. En una de les cruïlles la Adela i el Jose, 
voluntaris de la nostra Associació, aparquen la 
seva furgoneta i la van omplint de les joguines 
que aporten els vianants. 
Després les  porten a la nostra Associació. On 
uns quants voluntaris les classifiquen per edats. 
 Passat Reis els infants acompanyats de les seves 

respectives mares 
venen amb un tiquet 
que prèviament se’ls 
hi havia lliurat a 
recollir el seu joguet. 
Aquestes joguines, 
aportades pels dos 

voluntaris abans esmentats, es veuen 
incrementades per un bon nombre de joguets 
que cada any ens aporta “Axa, Seguros”, 
recollides entre els seus empleats. 
L’activitat d’“Axa” es basa en donar recolzament 
als seus clients davant de situacions adverses o 
de qualsevulla tipus de problema que els pugui 
passar al llarg de la vida. La Fundació Axa es 
centra en la difusió, foment i impuls d’activitats 
culturals i artístiques. 

 

Una carta un somriure 

En el marc de les festes nadalenques, L’hora de 
Déu, a més de les joguines que obté a través 
d’Axa i de la recollida que fan dos voluntaris, 
participa en la campanya que organitza 
l’Associació “una carta, un somriure” 
Aquesta Associació va néixer amb la finalitat de 
poder fer arribar al major nombre possible de 
menors en risc d’exclusió social, aquella joguina 
o regal que desitja. 
Els seus fundadors al comprovar que any rere 
any el regal que rebien els nens sovint anava 
acompanyat de cares de decepció al veure que el 
regal adjudicat no era aquell que esperaven i/o 
desitjaven ideen una fórmula que permeti 
solventar aquesta situació.  
L’Associació primer rep les peticions dels nens i 
valora, juntament amb els seus responsables o 

educadors que 
siguin unes 

demandes 
realistes. Un 
cop valorades 
les peticions 

adquireixen les joguines o regals demanats. 
L’acte de repartiment de joguines enguany es va 
fer a la parròquia de Santa Anna. 
Per si vols col·laborar et pots fer soci o bé 
apadrinar una carta o fer una aportació de forma 
puntual. 
Adreça postal: Una carta un somriure.  
Apartat Postal 2012.- SUC 2 Badalona 08917 
www.1carta1somriure.com          Telf: 650755468 

 

 

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                   
 

    
                            

 

 


