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EDITORIAL

Les bones llavors

En el gener de 2001, enguany fa deu anys, alguns
col·lectius d’immigrants es tancaren en algunes es-
glésies de Barcelona, per reindivicar drets que els

eren negats. La primera fou la de la parròquia del Pi de
Barcelona, i després foren altres esglésies que els obriren
les seves portes. Recordem,
amb profund agraïment, les
paraules de Mn. Josep Vidal
Aunós (acs), rector del Pi:
«Per damunt de la llei dels
homes hi ha la llei de l’Evan-
geli». En aquells moments,
moltes comunitats creients,
mostraren amb fets, la seva
solidaritat envers persones,
que havien vingut a Catalu-
nya, cercant unes condicions
de vida que els permetés viu-
re amb dignitat, una dignitat
que a molts els hi era negada
en els seu país d’origen, per
les condicions econòmiques,
la guerra, i en casos extrems,
risc de perdre la vida.

Aquelles «tancades» foren
un moment d’inflexió en la
percepció social del fet migra-
tori. Hi hagué un abans i un
després. Molts creients obri-
ren els ulls, i s’adonaren que
els nous veïns, provinents
dels indrets més pobres, eren
persones, víctimes d’un món
amb profundes desigualtats, i
cercaven a casa nostra, reco-
neixement, i treball. Aspira-
cions ben legítimes. 

Ha transcorregut una dèca-
da. Molts fets han canviat en
la nostra societat i en la nos-
tra Església. Els dos darrers
anys Occident està patint una
greu crisi econòmica. Crisi que afecta a tots i molt direc-
tament als nouvinguts. La llei d’estrangeria ha estat diver-
ses vegades modificada, cada vegada amb criteris més res-
trictius. Veureu testimonis en aquest Full. Alguns col·lectius
difonen missatges de contingut xenòfob amb la finalitat
d’enfrontar a la població, posant en risc la cohesió social.

No tot ha estat negatiu. Durant aquest temps, molts d’a-
quests nouvinguts s’han anat integrant en la nostra socie-

tat. Alguns d’ells formen part d’associacions i d’entitats,
com poden ser: esportives, culturals, associacions de
veïns, escolars…

S’han fet molts passos en la integració dels nostres
nous veïns en les comunitats cristianes. Són presents en

la catequesi, en la participa-
ció de la litúrgia, en alguns
consells pastorals parroquials
(tot i que, en aquest camp en-
cara hem de fer més passos).
En l’Arquebisbat de Barcelo-
na, la participació dels immi-
grants en les nostres comu-
nitats, és un dels punts a
treballar en el vigent Pla pas-
toral diocesà.

Avui, 16 de gener de 2011,
l’Església catòlica celebra la
Jornada Mundial de les Mi-
gracions. És una bona oca-
sió per adonar-nos del gran
enriquiment que és per a
tots formar part d’una socie-
tat on conviuen persones,
nascudes a Catalunya, a d’al-
tres indrets d’Espanya, i
altres persones vingudes
d’altres països. Acceptant-
nos els uns als altres, hem
après de la diversitat. Amb
l’apor tació de tots cons-
truïm un país més just, tre-
ballant colze a colze supe-
rem desigualtats.

Els estudiosos del fet mi-
gratori ens diuen que la inte-
gració és garantia de futur.
Una de les formes d’integra-
ció és el treball. El treball
dignifica i obre possibilitats.
Junts hem de fer-ho possible.

Junts hem de fer fructificar
aquelles bones llavors que plantaren en la nostra societat
i en l’Església, els protagonistes de les tancades de fa deu
anys. Als creients ens ha de guiar l’Evangeli de Jesús que
està per damunt de la llei dels homes.

Josep M. Jubany
Delegat de Pastoral Social

Diòcesi de Barcelona
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Caminant en 
Jornada Mundial de les Migracions

El 17 de gener de 2010, l’Església de Bar-
celona celebrà la Jornada Mundial de les
Migracions. Amb el lema La formació dó-

na oportunitats eliminem diferències, se cele-
brà un acte a la parròquia de Sant Pacià de
Barcelona, amb l’assistència de tres-centes per-
sones migrants i d’aquí. Ben nombrosa fou
l’assistència de les parròquies de l’Arxiprestat
de Sant Andreu. El tema de fons fou el Pla Pas-
toral Diocesà del Bisbat de Barcelona.

La trobada s’inicià amb una pregària en la
qual es recordà a totes les víctimes del recent
terratrèmol d’Haití. Mn. Vicente Araque, rec-
tor de la parròquia de Sant Pacià, adreçà unes
paraules de benvinguda a tots els presents, i
Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal de
Càritas féu la presentació del Pla Pastoral. En
la seva intervenció, destacà que el Pla és una
oportunitat per treballar conjuntament com a
Església, i explicà que és fruit de les consultes
que el Sr. Cardenal va fer a diversos estaments
del Bisbat. Els objectius proposats en aquest
document van aparèixer com a prioritaris en to-
tes les respostes. A continuació tres testimo-
nis, un per objectiu, de com les comunitats ja
s’han posat a treballar en la seva aplicació. La
comunitat guineana ho féu sobre el punt pri-
mer: la Paraula de Déu; la comunitat filipina

sobre el segon, el compartir. La parròquia de
Sant Jaume, de Santa Coloma de Gramenet,
sobre el tercer punt: la participació dels immi-
grants en les nostres comunitats. 

Després hi hagué un temps per relacionar-se
i dialogar. Fou el moment del dinar. Cadascú
s’havia por tat el seu, però els postres foren
compartits. Hi hagueren fruites i dolços típics
de diferents països. El grup d’animació «Bufa-
núvols» va dinamitzar els cants i les danses
després de l’àpat. Tothom hi va participar, so-
bretot els més petits.

A la tarda, ja en l’Església i amb la presència
del Sr. Cardenal, tingué lloc la pregària. Fou di-
rigida per la comunitat greco catòlica ucraïnia-
na que convidà a participar en la festa litúrgica
que aquell dia se celebrava, el Baptisme de Je-
sús. Ens explicaren com celebren les festes de
Nadal, Cap d’any i del Baptisme de Jesús. L’ex-
plicació anà acompanyada de cants, i d’imatges
de les celebracions a Ucraïna. A continuació, es
beneí l’aigua, amb el ritual de la bellíssima li-
túrgia d’aquella Església. Fou un moment molt
emotiu i els infants duien els vestits tradicio-
nals. Acabà amb el repartiment de llavors i
d’aigua beneïda a tots els presents.

Tot seguit el Sr. Cardenal manifestà la seva es-
timació per totes les persones immigrades que
formen part de l’Església de Barcelona i va fer un
reconeixement públic de la riquesa que aporten a
la nostra Església, alhora que encoratjà a se-
guir treballant el Pla Pastoral i les trobades.

Finalment, Mn. Jubany, delegat de Pastoral
Social de Barcelona, agraí a la comunitat de
Sant Pacià, l’acolliment i la col·laboració en
la realització de l’acte.

Amb la benedicció de Mons. Lluís Martínez
Sistach es clogué la celebració de la Jornada
Mundial de les Migracions.

Trobada: Pastoral dels Migrants a les grans ciutats
Barcelona, 7-10 de març de 2010

Des de fa 21 anys se celebra, anualment, una trobada de represen-
tants de la Pastoral dels Migrants de les grans ciutats d’Europa.
L’any 2010 es va celebrar a Barcelona del 7 al 10 de març a la

casa d’exercicis de Sant Ignasi de Sarrià. Hi van participar representants
de: Viena, Lyon, Frankfurt, Main, Colònia, Milà, Roma, Torino, Luxemburg,
Basilea, Friburg, Barcelona, i del Servei Nacional de la Pastoral de Mi-
gració de França i de la Comisión Episcopal Española de Migraciones. El
tema d’estudi d’aquesta trobada fou «Els fills dels immigrants, quina
pastoral?». Els organitzadors de la trobada foren la Delegació de Pas-
toral Social de l’Arquebisbat de Barcelona i Càritas. 

L’acte inaugural fou el diumenge dia 7, a la tarda. Mn. Salvador Ba-
cardit, vicari episcopal, i delegat episcopal de Càritas, donà la benvingu-

da als participants en nom del cardenal de Barcelona. Montserrat Coll,
directora d’Afers religiosos de la Generalitat, va manifestar l’agraïment
del Govern de Catalunya per tot el treball que fa l’Església Catòlica a
favor dels immigrants. Mn. Josep M. Jubany, delegat episcopal de Pas-
toral Social, donà la benvinguda a tots els participants, en nom de l’or-
ganització.

Durant les jornades es presentaren informes de les ciutats, sobre di-
ferents aspectes que afecten als fills dels immigrants: culturals, religio-
sos, familiars, arrelament en les noves societats d’arribada.

El dilluns dia 8 es dedicà a veure la realitat. Hi ajudaren la prof. Rosa
Aparicio de la Universitat de Comillas, que presentà un estudi que s’està
fent «sobre la segona generació» i Oriol Amorós, secretari d’Immigració

Moment de compartir els postres

«Bufanúvols» va fer cantar a grans i petits
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El diumenge 13 de juny peregrinaren a Mont-
serrat un grup de 212 persones de dife-
rents comunitats d’immigrants: xinesa, po-

lonesa, filipina, ucraïniana, alemanya, i diverses
comunitats llatinoamericanes que es reuneixen en
les parròquies de Santa Mònica de Barcelona,
de la Llum de L’Hospitalet de Llobregat, i de Sant
Jaume de Santa Coloma de Gramenet. 

La peregrinació, molt preparada per les dife-
rents comunitats, tenia com a objectiu, vene-
rar la figura de Maria, conèixer un lloc tant
emblemàtic i important per a l’Església cata-
lana i per al país, com Montserrat, i una oca-
sió per a la convivència i l’esbarjo.

Pujàrem a Montserrat en quatre autocars.
Durant el viatge s’explicà la història i el signifi-

cat que té Montserrat per als creients i es can-
tà i es rigué.

Arribats a Montserrat, s’organitzà un petit
joc, amb l’objectiu de descobrir diferents in-
drets. Distribuïts en diferents grups, se’ls donà
un full amb diferents fotografies de Montserrat,
calia que trobessin el lloc a on estaven ubica-
des. Cal dir que al final del dia, tots els grups
havien fet els deures amb molt d’èxit.

Abans de la Missa ens rebé el Pare Abat en la
Basílica, conjuntament amb d’altres romeries. El
Pare Abat dirigí unes paraules al grup de Cami-
nem en la diversitat, i animà a ser fidels a la fe i
malgrat les dificultats mantinguessin l’esperança.

A la una del migdia se celebrà l’Eucaristia en
la Basílica. La paraula de Déu fou proclamada
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la diversitat

Sortida a Montserrat
en català i castellà, i es llegí el final de l’Evan-
geli en diferents llengües. Cal destacar la par-
ticipació de tots els grups, especialment en els
cants. L’Eucaristia fou un moment de comunió.
En ella es visualitzà de forma plena el lema,
Caminem en la diversitat. Diferents llengües i
cultures i una mateixa comunió amb el Senyor.

Després, el dinar que es féu per famílies o
grups en diferents indrets i a l’aire lliure.

A la tarda s’organitzaren petites excursions,
però la majoria va aprofitar per anar a venerar
la imatge de la Mare de Déu i també per resar
i oferir llantions de cera a la Moreneta.

Al final de la jornada es cantà l’Hora dels
adéus i es va iniciar el retorn del grup a Barce-
lona.

de la Generalitat de Catalunya, sobre «La immigració a Europa: les polí-
tiques locals en el marc Europeu».

En aquest capítol del veure foren especialment interessants les dues
taules rodones. En una es presentaren diferents projectes socials per a
joves, i l’altra comptà amb els testimonis i la participació de joves, fills
d’immigrants.

El dimarts dia 9, es dedicà al jutjar. El prof. Carles Feixa, antropòleg, des-
envolupa el tema «la cultura occidental i els fills dels immigrants: aspectes
educatius, i sociològics». Posteriorment, el prof. Mn. Ramon Prat, teòleg, pre-
sentà una metodologia per fer una lectura creient de la realitat de la migració.

Per la tarda del dia 9, s’organitzà una visita a la Sagrada Família de
Barcelona, i es visità la institució «Migra Studium». Després, a l’Església
del carrer Palau se celebrà l’Eucaristia presidida pel cardenal de Bar-
celona, Mons. Lluís Martínez Sistach, qui pronuncià una homilia sobre
quines han de ser les actituds dels creients davant de la immigració.
Posteriorment hi hagué un sopar de germanor.

La trobada finalitzà el dimecres dia 10, quan es féu l’avaluació de la
jornada i es redactà un comunicat final que es donà a conèixer als bis-
bes d’Europa, a l’Església, i a la societat en general. 

Cal destacar que tota la trobada transcorregué en un clima d’amistat,
on tant importants com les diverses ponències foren els intercanvis per-
sonals, i una oportunitat per prendre el pols a la immigració a Europa i

E l col·lectiu «Caminem en la diversitat» es reuní el diumenge 24
d’octubre, en la parròquia de Santa Mònica de Barcelona. L’ob-
jectiu de la trobada era preparar la visita del Sant Pare, Benet XVI

a Barcelona.
Ens ajuda a la reflexió Mn. Peio Sánchez, el qual prenent com a ba-

ses les catequesis editades per l’Arquebisbat de Barcelona, féu una pre-
sentació amena i molt didàctica del tema. La seva exposició ajudà a
aprofundir en el ministeri de Pere. Fou molt interessant l’exposició d’al-
guns trets característics de la vida personal i religiosa de l’arquitecte
Antoni Gaudí, i donà algunes claus interpretatives per copsar tot el sim-
bolisme del temple de la Sagrada Família.

Els assistents ho treballaren en grup. Després de compartir un bere-
nar, es preparà l’aportació del col·lectiu a l’Eucaristia dominical.

Tinguérem la sort de participar en la Missa que se celebra cada diu-
menge a la tarda en la parròquia de Santa Mònica on hi participen joves
de diferents procedències.

Cal agrair a la comunitat parroquial de Santa Mònica, la seva bona
acollida i col·laboració. Tot el que es treballà aquell diumenge va ajudar

a copsar millor el sentit eclesial de la visita del Sant Pare a la Nostra
Església de Barcelona, i a estimar i apreciar l’obra d’Antoni Gaudí.

Preparant la visita del Sant Pare a la Sagrada Família

conèixer les múltiples accions de les comunitats cristianes en aquest
àmbit. Tothom coincidí que les persones immigrants són un dels col·lec-
tius més perjudicats per la crisi econòmica que pateix el continent, i es
valorà de forma molt positiva el treball que du a terme l’Església catò-
lica. Aquest any 2011, la trobada se celebrarà a Luxemburg.

Les paraules dels joves foren seguides amb atenció
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En Mamadou (36 anys) va arribar a Espanya fa set
anys, procedent de Senegal. D’aleshores ençà ha
sol·licitat tres vegades autorització de residència i

treball per arrelament. 
L’arrelament és aquella via de regularització que te-

nen les persones quan porten més de tres anys entre
nosaltres, tenen un contracte de treball d’un any i qua-
ranta hores setmanals i demostren que estan arrelats,
ja sigui acreditant que tenen familiars molt propers que
viuen a Espanya amb autorització de residència o amb
un informe de l’Ajunta-
ment que cer tifica que
estan integrats en el nos-
tre país. 

Donat que en Mama-
dou no té cap familiar
aquí, perquè els té tots a
Senegal, en les tres sol-
licituds que ha presentat
ha demostrat que està
integrat, i certament ho
està. Totes tres han es-
tat rebutjades: la prime-
ra, perquè l’empresa no li
va donar el contracte de
treball a temps i les dues
restants, perquè les em-
preses tenien deutes pendents a la Seguretat Social. Per
tant, en cap cas ha estat en Mamadou el causant de les
denegacions. 

El que sí ha estat és la víctima, víctima perquè, a di-
ferència de les empreses que no han rebut cap sanció, a
ell se l’ha castigat a continuar en la irregularitat adminis-
trativa; víctima, perquè se l’obliga a treballar en l’econo-
mia submergida; víctima, perquè no pot caminar tran-
quil·lament pel carrer per por a ser detingut i expulsat;
víctima, per no poder anar al seu país a veure la seva do-
na i els seus tres fills, que actualment tenen 14, 13 i 7
anys; víctima, per no poder-se acomiadar del seu fill de
15 anys, Basiru, quan s’estava morint a Senegal l’abril
del 2006… 

Aquell nen que sempre li reclamava que tornés,
que el volia veure, i a qui sempre responia que ho
faria quan tingués els papers, que s’havia de que-
dar a Espanya per a què ells tinguessin un futur mi-
llor. 

Un futur que Basiru no veurà mai. 

N’ Ahmed va arribar a Espanya quan tenia 16 anys i
s’instal·là a Barcelona. Venia del Marroc. Estava to-
talment sol. Al ser menor d’edat, la Direcció General

d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) el declarà
en desemparament i el tutelà. Entrà a viure en un dels cen-
tres que té l’Administració per a menors no acompanyats,
aprengué la llengua i féu diversos cursos d’inserció laboral,
concretament d’ajudant de cuina. Ara té 18 anys. En el dar-
rer curs, ha tingut l’oportunitat de fer unes pràctiques en
un bon restaurant. N’han quedat tan contents, que han

decidit contractar-lo per
tres mesos per cobrir una
baixa d’un altre treballa-
dor. N’Ahmed no s’ho po-
dia creure… Però, passat
l’entusiasme inicial, s’ha
adonat que no té autoritza-
ció de treball i això l’ha
preocupat molt, perquè
sap que no és fàcil passar
d’autorització de residèn-
cia, que és el que ell té, a
residència i treball, que
és el que es necessita per
a treballar.

Efectivament té raó de
preocupar-se, només po-

drà obtenir una autorització de treball si aconsegueix un
contracte de treball d’un any i quaranta hores setma-
nals, per tant la Llei li impedeix treballar en la feina que
li estan oferint. I no només això, si el dia que li caduqui
la seva autorització de residència no té un contracte amb
aquestes condicions, no la podrà renovar i es quedarà
irregular amb la possible expulsió d’Espanya. 

Al comentar al restaurant el problema de l’Ahmed, no
s’ho podien creure: com és possible que l’Administració
inverteixi uns diners en l’habitatge, alimentació i forma-
ció d’un noi per a què pugui ser autònom i el dia que ho
aconsegueix, cosa gens fàcil, se li posi aquesta trava?
Com és possible que a un noi immigrant sol, amb totes
les dificultats que ha d’afrontar (solitud, llengua, diferèn-
cies culturals…), se li exigeixi molt més que el que s’e-
xigeix a un noi espanyol? A quants nois espanyols, en la
situació laboral actual, se’ls fa d’entrada un contracte
d’un any i quaranta hores setmanals…? 

Imma Mata i Burgarolas
Advocada. Cap de Migració de Càritas diocesana de Barcelona

DUES HISTÒRIES DE LA MIGRACIÓ

Mamadou, víctima 
d’una Llei d’Estrangeria

deshumanitzada

Ahmed, 
difícil sortida 

malgrat l’esforç
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