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Obra benèfica social 

 Número 36           octubre 2017 

Reflexió d’una educadora social, de Ripoll  

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

 Vull explicar coses que no sortiran als diaris ni a la tele. Necessito cridar-ho als quatre vents, 
perquè el meu cor està molt trist. 

 

Mai havia tingut un sentiment tant fort com aquest, perquè no és racional, no ve d’alguna cosa 
que veus que ha de passar o que forma part de la vida. Ve d’un altre lloc que no sóc capaç ni de 
descriure. 
Aquests nens eren nens com tots. Com els meus fills eren nens de Ripoll. Com aquell que pots 
veure jugar a la plaça, o el que carrega una motxilla enorme de llibres, el que et saluda i et deixa 
passar davant la cua del super, el que es posa nerviós quan li somriu una noia. 
Em fan mal les guspires que encenen l’odi a les xarxes, al carrer, al poble on visc, als diaris . . .  
A on es mostra la ignorància, la rancúnia, la indiferència, el no respecte cap el proïsme, els tòpics, 
les fronteres, el girar el cap a l’altre costat, el no saber posar-se a la pell de l’altre. 
I això es repeteix segle darrera segle, any darrera any. Què estem fent malament? Hem d’aturar 
això. Hem de fer alguna cosa. I jo creia que ho estava fent bé, que havia contribuït amb el meu 
granet de sorra. . .  
És cert que mai no ho havia viscut en primera persona i això ha fet que hagi canviat el punt de 
vista. I a més ara ho veig des de l’altre costat i estic destrossada. 
Ara tinc una sensació que s’escapa. . . 
Em fa mal veure el mosaic d’en Miró tacat de sang. Em fa mal veure que és a la meva ciutat. Em 
fa mal pensar que podria haver-hi coneguts i familiars a les Rambles on he deixat més d’un parell 
de soles caminant per ella. 
Em fa mal que hagin estat ells. . .  

 

No puc contenir les llàgrimes. És més no he pogut parar de plorar des del primer dia i se que mai 
podré deixar de fer-ho. Estic destrossada, trencada per dins. 
Se que aquests dies la balança i el suport es decanta cap a les víctimes, cap els fills perduts, les 
famílies destrossades, la ciutat de dol. 
Però m’heu de permetre ensenyar-vos, dir-vos com eren ells o almenys els nens que vaig 
conèixer jo. 
He treballat gairebé tota la meva vida, ara ja tinc 41 anys, en el món social, a peu de carrer, en les 
trinxeres com diem nosaltres. Només aterrar a Ripoll vaig començar a treballar amb un grup de 
joves però hi havia nens gairebé de totes les edats, uns cuidaven els altres. 
El més petit tenia 8 anys i venia sempre de la mà del seu germà. Un germà educat, tímid, amable, 
bon estudiant tranquil a l’escola, mai es ficava en embolics. Un nen que sempre m’oferia bosses 
de quicos o alguna llaminadura que es comprava amb els pocs diners que tenia. 
Al cap d’un temps van arribar més joves del Nador, molts van aprendre les seves primeres 
paraules i perquè no dir-ho insults entre raquetades de ping-pong. (Jo també en vaig aprendre 
alguns en la seva llengua. . . 

( . . . . . . . . . . . . .  ) 
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Fem una mica de història de la nostra Associació 
 __________________________________________________________________________________________________________ 

   

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 relacionades amb la vivenda, l’alimentació, 
la formació, la feina, i la dedicació del temps lliure.  
 
Aquesta situació 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. 
Aquests voluntaris van anar creixent en nombre i es van 
organitzar en una associació benèfico-social que, amb el 
pas del temps, va incorporar voluntaris professionals de 
l’àmbit social i d’altres camps d’actuació.   
 
La primera intervenció que es va dur a terme fou donar 
entrepans entre aquelles persones del barri que 
justificaven tenir necessitat.  
 
Poc a poc l’entitat va anar creixent, tant en nombre d’usuaris com de socis i això va permetre 
l’ampliació en la prestació d’altres serveis. Primer subministrant lots d’aliments, així com 
també llet, tant per adults com per a nadons, i després es va obrir el rober en un altre local.  
Més endavant es feu front a demandes per pagaments de factures de subministres bàsics, 
llum, aigua, gas i altres despeses puntuals. 
 
Tots aquests serveis implicaven tenir un accés més directe amb les famílies, la qual cosa va 
portar a conèixer més d’a prop quines eren les seves principals mancances i necessitats. 
Aquesta nova situació va requerir la contractació d’una persona especialitzada en l’àmbit del 
treball social, amb la finalitat de fer el seguiment i la coordinació dels serveis prestats per 
l’entitat així com la coordinació amb els Serveis Socials de base i d’altres entitats.  
Així doncs, L’hora de Déu té com a objectiu pal·liar problemes de tipus social i personal que 
pateixen els residents d’un dels barris més desfavorits de Barcelona.  

 

                                                                   L’any 1997 l’obra benèfica duta a terme per l’entitat fou 
                                                                 declarada d’Utilitat Pública, acollint-se al règim d’entitats     

             Obra benèfico-social      sense afany de lucre que recull la llei 49/2002.   
  Declarada d’Utilitat Pública el 7 de juliol  de 1.997     

                                                                Ara, després de més de 50 anys de la fundació, seguim 
amb tota la il·lusió treballant per millorar les condicions de vida de les famílies necessitades. 
 

Quan venen per primera vegada a la nostra entitat, se’ls demana un informe de l’Assistent 
Social de referència. A partir d’aquest informe i prèvia entrevista, es fa una atenció social a 
cada usuari  i s’elabora un pla de treball pactat amb la família, per millorar  la seva situació. 
Tot seguit se li lliura una targeta on hi figuren els serveis que se li han assignat especificant la 
periodicitat en que se li aniran lliurant. 



3 

 
 

El gran Recapte d’aliments 
 

El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya 
de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les 
persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda 
alimentària, també serveix per donar a conèixer la situació 
que travessa aquest grup, que arran de la crisi econòmica 

que estem vivint, ha anat creixent. La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs 
d'Aliments de Catalunya. 

Es calcula que actualment, un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. Aquestes 
persones requereixen la nostra solidaritat i capacitat organitzativa per no esdevenir persones 
marginades. I és per aquest motiu que des dels Bancs d'Aliments es posa en marxa aquest projecte 
que enguany arriba a la vuitena edició. 

El Gran Recapte d'Aliments el 2016 va recollir 4.374.000 kg en més de 1.837 punts de recollida i va 
comptar amb l'ajuda de 23.715 voluntaris. La fita per a l'edició del 2017 és tornar assolir una xifra 
similar gràcies a la col·laboració dels voluntaris i donants. 

Com en altres edicions del Gran recapta, voluntaris de L’hora de Déu participaran en la recollida 
d’aliments a l’espai que ens cedeixi el Mercat de Santa Caterina.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Assís. Centre d’acollida 

“Assis. Centre d’acollida” té la missió de millorar la qualitat de vida de les persones en 
situació de sense llar, oferint un espai de relació positiva i 
fent-los protagonistes dels seus processos  de canvi. 
Sensibilitzar i crear espais de participació ciutadana 
col·laborant amb altres entitats del sector. ASSÍS Centre 
d’Acollida  ofereix  allotjaments de mitja i llarga 
estada a persones sense llar; fa una crida a tota aquella 

persona que pugui tenir en propietat un habitatge, la qual podrà col·laborar amb el projecte 
llogant-lo a preu social, cedint-lo, donant-lo, o bé deixant-lo en herència. 

 

Formar part d’aquest projecte no té cap cost per a la persona que hi participi i, a més, li 
permet accedir a beneficis fiscals. En tots els casos, l’entitat s’encarrega de l'adequació de 
l'habitatge, del canvi de titularitat, dels subministraments i el conseqüent abonament dels 
imports durant el temps establert, així com també del manteniment de l’immoble. Totes les 
persones residents dels pisos comptaran amb un seguiment social professional de  
referència d´ASSÍS, i amb l’acompanyament d'un grup de voluntaris i voluntàries. 

 

Per a més informació, les persones interessades es poden posar en contacte amb ASSÍS 
Centre d’Acollida a través del telèfon 93 252 05 68. A dia d’avui, l’entitat disposa d’onze 
pisos en règim de lloguer distribuïts per la província de Barcelona. En aquests habitatges hi 
resideixen 25 persones, fet que permet a cada una d’elles adquirir certa tranquil·litat i     
la sostenibilitat necessària per a iniciar processos de canvi i millora personal. 

 

https://www.assis.cat/
https://www.assis.cat/
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Un clam al passeig de Gràcia 
En motiu de la manifestació 

del dissabte 26 d’agost al Passeig de Gràcia 
 

  Tot vestit de flors, el Passeig de Gràcia 
  s’ha tornat un clam. . .  Com una riuada 
  de plor i sentiments, de veus ofegades, 
  de crits de malson i glops d’esperança. 
   

  El “no tenim por” ressona pels aires. . . 
  Tot vestit de flors, el Passeig de Gràcia 
  s’ha tornat un clam. . . Catalunya parla: 
  -Ciutadans del món d’insòlites màscares 
  no esquinceu la pau amb terrors ni flames, 
  no trenqueu els fils de savis diàlegs!- 
  Tot vestit de flors, el Passeig de Gràcia 
  avui és un clam de vida i albada, 
  és un crit valent d’estima a la Pàtria 
  amb pluja d’estels i bandera blanca! 
 

  Tot vestit de flors, el Passeig de Gràcia 
  Ha emplenat d’amor el cor de la Rambla 

 

Maria Bonafont 
Poeta i 

Voluntària de L’hora de Déu  

 

Loteria de Nadal 
Com  cada  any,  L’hora  de Déu  també  vol 

provar  sort, per això oferim 

als nostres socis i amics la 

Loteria de Nadal, amb el 

número:        

             77.475 
Animeu-vos i compreu forces 

butlletes. Enguany, segur que ens toca. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Us recomanem un llibre 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      LA ÚLTIMA FRONTERA 

En aquest llibre autobiogràfic, 

Roland Fosso narra el seu 

periple migratori a Europa a la 

recerca de millors 

oportunitats.   

És el relat d'un viatge realitzat en un 65% a peu i 

un 35% amb cotxe, “de país a país, de frontera en 

frontera, sense documents, on les fronteres es 

creuen a la nit a causa de la menor vigilància”, un 

viatge en el qual “existeixen camins diferents per 

arribar al mateix lloc, Europa”, i la culminació del 

qual, la tanca de Melilla, “és l'última frontera 

abans d'una nova vida, el final d'un dur viatge i 

l'inici d'un altre cap a una cultura, una llengua i 

uns costums nous a Espanya”. 
 

 

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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