
 

 
 

Fitxa setmana 1: Acollir 

Cita del papa: “Les condicions dels emigrants, els sol·licitants d’asil i els 
refugiats, requereixen que se’ls garanteixi la seguretat personal i l’accés als 
serveis bàsics. En nom de la dignitat fonamental de cada persona, és 
necessari esforçar-se per a preferir solucions que siguin alternatives a la 
detenció dels que entren en territori nacional sense estar autoritzats”1 (Papa 
Francesc). 
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Per a portar-ho a la vida: 

- Quines accions concretes relacionades amb l’acollida, per petites 
que siguin, he dut a terme últimament? Què m’ha impulsar a fer-les? 

- Com és l’acollida a la meva comunitat parroquial / al meu grup / a 
casa meva respecte les persones nouvingudes? Som una comunitat 
oberta o tancada? Què podríem millorar perquè l’acollida sigui un 
compromís de tota la comunitat i no solament d’una part? 

 

Cita bíblica: “Quan et vam veure foraster i et vam acollir o anaves despullat i 
et vam vestir?”  Mt 25, 38
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Fitxa setmana 2: Protegir 

Cita del Papa: Caldria assegurar “als immigrants una adequada assistència 
consular, el dret a tenir sempre els documents personals d’identitat, un accés 
equitatiu a la justícia, la possibilitat d’obrir comptes bancaris i la garantia d’allò 
bàsic per a la subsistència vital. Si les capacitats i competències dels 
emigrants i sol·licitants d’asil i els refugiats són reconegudes i valorades 
oportunament, constituiran un veritable recurs per a les comunitats que els 
acullen ”2 (Papa Francesc). 
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Per a portar-ho a la vida:  
- Com crec que protegim les persones migrants, sol·licitants d’asil o 

refugiades? Què podríem millorar? 
- Reconec i valoro les competències i capacitats de les persones 

migrants i nouvingudes de la meva comunitat parroquial, del meu 
veïnat o entorn? Ho faig també com a comunitat cristiana? Com? En 
què es concreta? 

 
Cita bíblica: “Serà com una cabana per a protegir de la calor del dia i per a 
aixoplugar-s’hi de xàfecs i aiguats”.  Is 4,6 
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Fitxa setmana 3: Promoure 

Cita del Papa: “Promoure vol dir essencialment treballar amb la finalitat de 
què a tots els emigrants i refugiats, així com a les comunitats que els acullen, 
se’ls doni la possibilitat de realitzar-se com a persones en totes les seves 
dimensions que composen la humanitat estimada pel Creador”3  (Papa 
Francesc). 
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Per a portar-ho a la vida:   

- Quines persones m’han fet créixer? Cóm em van tractar? 
- Cóm tracto a les persones que m’envolten? quina mena de referent 

sóc? Genero relacions que facilitin la promoció dels altres? 
 

Cita bíblica:  

Lc 7,50:“Jesús digué encara a la dona: --La teva fe t'ha salvat. Vés-te’n en pau.” 

Lc 8,48: “Jesús li digué: --Filla, la teva fe t'ha salvat. Vés-te’n en pau.” 
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Fitxa setmana 4: Integrar 

Cita del Papa: “La integració no és una assimilació, que indueix a suprimir o 
oblidar la pròpia identitat cultural. El contacte amb l’altre porta, més aviat, a 
descobrir el seu “secret”, a obrir-se a ell per acceptar els seus aspectes vàlids 
i contribuir així a un coneixement més gran de cadascú”4 (Papa Francesc). 
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Per a portar-ho a la vida:  

- La cita bíblica d’aquesta fitxa fa referència a les paraules de Rut 
quan decideix de no deixar la seva sogra, malgrat ser de dos pobles 
diferents. Quines accions diferents puc fer per a obrir-me, conèixer i 
integrar diverses cultures i fer camí junts? 

- I com a comunitat parroquial o com a grup? Què podem fer diferent? 
 

Cita bíblica: “No insisteixis que et deixi, que em separi de tu i me'n torni! On 
vagis tu, vull venir-hi jo; on visquis tu, vull viure-hi jo. El teu poble serà el meu 
poble, el teu Déu serà el meu Déu”.  Rt 1, 16 
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