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 Número 35 Juny 2017 

La pobresa en el món: Causes i orígens de la pobresa 

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

Per tal de poder lluitar contra la pobresa en el món, hem de conèixer bé els seus orígens i causes.  
La pobresa en el món té diverses causes : el colonialisme, l'esclavitud, la guerra, les invasions . . . No 
obstant això, existeixen diferents factors que contribueixen a fer prevaldre en el temps una situació 
de manca extrema de recursos vitals. 
En aquest sentit, podem afirmar que  la indiferència dels països del Nord vers els problemes dels 
països del Sud és un dels factors que han provocat la pobresa d'aquests territoris. Aquesta general 
manca d'interès vers les seves preocupacions contrasta amb el neguit que la gent dels països rics 
desperta en referència a les catàstrofes humanes i materials que ocorren en els estats veïns 

(. . . . . . . ) 
Un altre factor clarament determinant com a causa de la pobresa en el món és l'actual model 
comercial que exerceixen moltes de les grans empreses multinacionals, circumstància que no ajuda 
al desenvolupament dels països pobres, ja que les empreses del primer món utilitzen els treballadors 
i els productors locals com a mà d'obra barata i com a proveïdors de matèries primes a baix cost. 
Aquesta inversió en els països del sud, que ben podria ser el motor del seu desenvolupament, 
s'acaba convertint doncs en una nova causa de la pobresa d'aquests països. Això és el que alguns 
autors com Arghiri Emmanuel o Samir Amin anomenen com intercanvi desigual, relació en la qual un 
país percep més valor que el que lliura a un altre país. Una situació que no s'arribarà a solucionar fins 
que, tal i com apunten Emmanuel i Amin, no es constitueixi un valor mundial que converteixi les 
relacions comercials en efectivament equivalents. 

Queda clar doncs que les més determinants causes de la pobresa en el món són degudes a les 
pràctiques dels països del nord, que miren només pels seus propis interessos i enriquiment i no 
posen interès en aconseguir un món molt més just i sense desigualtats. 

Una de les causes de la pobresa en el món més rellevants és el deute extern. El deute extern, a grans 
trets, és la quantitat que deu un país als seus creditors internacionals com a conseqüència dels 
préstecs que n'ha rebut. 

En concret, el deute extern dels països pobres amb els creditors del primer món posa encara més 
entrebancs al guariment de la malaltia. I és que en 28 països pobres, el deute excedeix el 60% del seu 
Producte Interior Brut (PIB), segons la pàgina web de la campanya Quien debe a quién? a favor de la 
condonació d'aquest deute. 

En aquest sentit, segons dades del Fons Monetari Internacional, el saldo d'aquest deute va passar de 
617,8 milers de milions de dòlars el 1980 a 3.360 milers de milions l'any 2007. Una xifra molt 
important de diners, però que amb els interessos s'ha convertit en una quantitat inabastable pels 
països més desfavorits econòmicament. 

Segons l'article del doctor en Dret, Nicolás Angulo Sánchez, “Deuda Externa: Fuente de Pobreza”, els 
diners que els països en desenvolupament van transferir, durant el període 1980-2006, als països 
desenvolupats en concepte de servei del deute extern va ser de 7.673,7 milers de milions de dòlars, 
una quantitat molt superior als 3.000 milers de milions citats anteriorment.  

Mans Unides 
ONG contra la pobresa al món   
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Recordant qui som i que fem 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  ACOLLIDA DELS USUARIS 
L’itinerari comença des del moment en què els serveis socials de referència del districte 
deriven a un futur usuari per tal que sigui atès per la nostra entitat.  

 

Aquelles persones que venen directament a demanar la prestació dels nostres serveis, se’ls 
adreça als serveis socials de referència per tal que avaluïn les seves necessitats i elaborin un 
informe detallat de la situació familiar i social de la persona sol·licitant.  

 

Un cop elaborat l’informe, aquest ha de ser presentat a la treballadora social de la nostra 
entitat un dels dos dies de lliurament de protocols que són els dimarts i dimecres, a les 
16.30h. Aquest mateix dia es recullen els protocols tant de les persones que alguna vegada ja 
han rebut el servei de recollida d’aliments com de les que el demanen per primera vegada.  
 

En el moment de presentar el protocol, es cita als usuaris, tant si són nous com si renoven, a 
una entrevista per tal de poder conèixer la situació social en que es troben i procedir a la 
introducció d’aquesta informació a la nostra base de dades. 
 

La nostra entitat disposa d’un document “Acces”, que és la nostra base de dades, en la qual 
registrem a tots els usuaris; per tal que constin en ella els fem signar un document de 
protecció de dades de caràcter personal. Paral·lelament es complimenta el document que 
ens sol·liciten des del Banc d’Aliments per tal de poder justificar i dur un control de les 
famílies que són ateses per la nostra entitat.  
 

La carta de derivació dels serveis socials ha de tenir una vigència de tres mesos per tal de 
considerar-la valida. Per continuar en el servei que ofereix l’entitat s’ha de renovar cada tres 
mesos.  
 

A les persones que sol·liciten llet de nadons se’ls hi demana un informe social i també un 
certificat mèdic 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 per a ells. Les 
visites s’atenen el dimecres a partir de les 10 h. 
 

Els usuaris que accedeixen per primera vegada a la recollida d’aliments se’ls atén i s’enduen 
els aliments el mateix dia. En canvi, les persones que renoven el servei han de lliurar la carta 
de protocol i se’ls dóna hora per un dimarts o dimecres amb la finalitat de ser ateses per una 
voluntària, la qual, si procedeix, els renovarà la targeta.  
 

En la targeta s’especifica el període de temps durant el qual se’ls lliuraran els aliments i la llet, 
així com en quins intervals han d’anar a recollir els queviures (de forma setmanal, quinzenal o 
mensual).  

 
 

D’ON PROVENEN ELS ALIMENTS 
Els aliments que distribuïm provenen de:  

- Donació del Fons europeu  

- Banc d’Aliments de Barcelona 

- Les compres que fa l’Entitat amb diners de les quotes dels socis i altres donatius 

- Altres donacions (particulars, empreses privades, Fundació Bancària La Caixa) 

- Ministeri d’Agricultura, alimentació i medi ambient 
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FAMILIES ATESES DURANT L’ANY 2016 
 

El nombre de famílies ateses durant l’any 2016 ha estat de 5.581 i el nombre de lots 
entregats ha estat de 12.564.   

 
 

     MESOS FAMILIES BENEFICIARIS LOTS 

      ENTREGATS 
  

  
  

GENER 431 1.473 925 

FEBRER 482 1.597 1.085 

MARÇ 488 1.555 1.265 

ABRIL 477 1.493 1.024 

MAIG 523 1.594 1.247 

JUNY 510 1.652 1.176 

JULIOL 479 1.523 1.074 

AGOST 442 1.420 988 

SETEMBRE 396 1.303 798 

OCTUBRE 430 1.315 901 

NOVEMBRE 453 1.358 1.116 

DESEMBRE 470 1.404 965 

TOTAL 5.581 17.687 12.564 

        

Mesos 12 12 12 

Mitjana Mensual 465 1.474 1.047 

Mitjana 
Setmanal 107 340 242 

____________________________________________ 

Campanya: “cap nen sense bigoti” 

 
La tercera campanya "Cap nen sense bigoti" aspira a 
superar aquest any els 1.115.000 de litres de 
llet recollits en l'anterior edició, i recaptarà donacions 
d'aquest aliment per a nens vulnerables entre el 12 i el 
23 de juny en les oficines de CaixaBank i els locals de 
l'Obra Social La Caixa, en col·laboració amb els Bancs 
d'Aliments de Catalunya, que tenen 37.000 nens 

beneficiaris.  
 

 Es demana a la població "tota mena de llet, ja sigui líquida, en pols, d'origen vegetal o fins i 
tot llet infantil", sempre que sigui per a nens a partir de dos anys. Actualment, els Bancs 
d'Aliments catalans atenen més de 215.000 persones, a les quals distribueixen uns 24 
milions de quilos d'aliments. 
 

La llet recollida a les 1.320 oficines de CaixaBank a Catalunya i altres centres de l'entitat es 
distribuirà directament sense passar pel banc d'aliments a 645 entitats socials, entre elles 
L’hora de Déu, Càritas i associacions d'atenció a la infància, les quals les repartiran entre els 
més de 37.000 nens vulnerables. 
 

A la nostra Associació ens han assignat nou oficines de CaixaBank . 
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Us recomanem un llibre 
Títol: “I tan pobres 
com som” 
Autor: Oriol Xirinachs 
Editorial: Claret 
1a. edició: abril 2017  
SINOPSI 

Això que ara tens a 
les mans, bon amic, 
no és allò que totes 
les parences et 
podrien fer creure. 

No, això, no és un llibre. Per això no esperis 
trobar-hi doctrina, teories, pensament o 
reflexions. El que ara tens a les mans és un 
àlbum de fotografies, i per això el que hi 
trobaràs serà una colla d'amics meus i de 
situacions. 
La primera cosa que t'he de dir -ja ho notaràs 
prou- és que les he fetes amb flash. De no 
haver estat així haguessin quedat 
terriblement fosques; per no dir negres. 
Il·luminades amb la llum clara de l'Evangeli 
han quedat clares i lluminoses, tant, que 
podries arribar a preguntar-te si no han 
quedat desfigurades de tan boniques. Una 
altra cosa que cal que sàpigues, i que també 
notaràs tu mateix, és que no es tracta de 
fotos d'estudi. L'espontaneïtat i naturalitat 
que respiren deixen ben palès que tots els 
personatges han estat agafats per sorpresa... 

 

Celebració i berenar 
El proppassat, dia 19 de juny ens varem 

trobar els voluntaris 

per acomiadar el 

curs celebrant una 

Eucaristia d’acció 

de gràcies i un 

berenar. 

 Fa goig comprovar la il·lusió i bona harmonia 

que es respira entre els voluntaris de la 

nostra Associació.  

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

El Servei d’atenció telefònica de la 
Fundació Ajuda i Esperança 

La  Fundació Ajuda i Esperança   és 

l’organització que gestiona el Telèfon de 

l’Esperança, un  servei d’atenció i escolta 

telefònica per a totes aquelles persones que 

necessiten ser escoltades i acompanyades  

de forma totalment anònima  i confidencial.  

 

 El servei atén qualsevol persona i 

problemàtica amb la garantia que, quan una 

persona truca al 93 414 48 48 té la completa 

seguretat que ningú la jutjarà. D’aquesta 

manera s’aconsegueix que la 

persona expressi lliurement tant les seves 

angoixes i preocupacions com les seves 

idees i accions. 
 

 

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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