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EDITORIAL

La participació ens enriqueix. Som-hi!
Festa Major, és el migdia, a la plaça de l’Ajuntament del po-

ble hi ha un gran bullici de gent. Tothom, amb el cor encon-
git, té posada la mirada en el castell que una colla de cas-

tellers aixeca. Mentre sona la música de les gralles, el cap de
colla va donant les seves ins-
truccions, arriba el moment tan
esperat, l’enxaneta ha arribat a
dalt i aixeca el seu braç: el cas-
tell ha estat carregat. Tota la pla-
ça aplaudeix. Eixerit i content,
l’enxaneta es disposa a baixar
per descarregar-lo. L’entusias-
me és notable. El castell ha es-
tat possible gràcies a la par-
ticipació de moltes persones.
Tothom pot col·laborar per aixe-
car un castell, independentment
de la seva condició social, se-
xe o lloc de naixement. Un dels
fets més innovadors de les co-
lles castelleres, en els darrers
anys, és la participació de molts
nouvinguts.

Els castells són com una pa-
ràbola en la qual ens podem
emmirallar. El nostre país està
passant la crisi més gran de la
història recent d’Occident. La
crisi expulsa moltes persones
del mercat laboral, hi ha un
gran patiment en moltes famí-
lies. Un dels col·lectius més
desfavorits són els nouvinguts.
Fins ara, molts immigrants s’ha-
vien ocupat en treballs precaris
o de baixa qualificació profes-
sional. La manca de feina els di-
ficulta la renovació dels papers
de residència, la legislació d’es-
trangeria és cada vegada més
restrictiva. No tenen familiars
a qui recórrer per tal que els
ajudin econòmicament. Per al-
guns col·lectius, són vistos com
a persones intruses que com-
peteixen per un lloc de feina. Se’ls nega la participació. Són
víctimes de desqualificacions per part de determinades forma-
cions polítiques i socials. El discurs xenòfob s’ha instal·lat en
algunes capes de la nostra societat, posant en perill la cohe-
sió social. 

Els creients en Jesucrist no ens podem deixar emportar per
propagandes interessades, no hem de fer cas de les llegendes
urbanes, sense cap fonament, que es difonen per alguns mit-
jans. Llegendes que diuen que els nouvinguts són els primers
beneficiats de les prestacions socials o que posen en perill l’Es-
tat del benestar.

Com ens recorda el sant Pare Benet XVI, en el missatge
que ha adreçat a l’Església amb motiu d’aquesta jornada, les
comunitats cristianes hi tenim una responsabilitat, i «s’han
d’oferir atencions particulars als treballadors migrants i a les

seves famílies, a través de l’a-
companyament de la pregària,
de la solidaritat i de la caritat
cristiana; de la valoració de tot
allò que enriqueix recíproca-
ment; i també de la promoció
de nous projectes polítics, eco-
nòmics i socials que afavorei-
xin el respecte a la dignitat de
cada persona humana, la tute-
la de la família i l’accés a un
habitatge digne, al treball i a
l’assistència».1

«Era foraster i em vàreu aco-
llir.» Acollir al nouvingut és aco-
llir a Crist. «Per això hem de
donar gràcies a Déu pels emi-
grants, que ens donen l’oportu-
nitat d’acollir-los, per l’acció de
l’Esperit, rebre d’ells, amb el
seu treball i serveis, els seus
dons i la seva riquesa. Aquest
intercanvi de dons en la con-
vivència fraternal és una prefi-
guració de la humanitat “reu-
nida en Crist”» .2

Tots hem d’agrair als immi-
grants les seves aportacions.
Ells ens han enriquit amb el seu
treball, ens han fet conèixer
noves cultures, han aportat jo-
ventut a una societat envelli-
da. Uns i altres hem d’aixecar la
nostra societat, i ho hem de fer
com els castellers, amb cons-
tància, confiança, compenetra-
ció, germanor, per damunt de
tot amb estimació. En la socie-
tat, igual que en el món caste-
ller, tothom és necessari, nin-
gú no en sobra, és un treball

col·lectiu. La integració és una garantia de futur. La participa-
ció ens enriqueix, som-hi! I d’aquesta manera, al final, tots
podrem aixecar la copa d’un món més cohesionat, d’una
Església més evangèlica.

Mn. Josep M. Jubany
Delegat de Pastoral Social

Diòcesi de Barcelona

1 Benet XVI, Migracions i nova evangelització, missatge per a la Jornada
de Migracions 2012.

2 Conferència Episcopal Espanyola, «L’Església a Espanya i la immigra-
cio», 1, 3.
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Avançant junts 
Jornada Mundial de les Migracions

E l diumenge 16 de gener de 2011,
l’Església Catòlica celebrà la Jorna-
da Mundial de les Migracions. Des

de la Delegació de Pastoral Social del
Bisbat de Barcelona i Càritas Diocesana,
es convidà les parròquies i comunitats
cristianes que en les Eucaristies domini-
cals es visualitzés la gran aportació que
ha suposat per a les nostres comunitats
la presència de cristians procedents de la
immigració.

Amb motiu d’aquesta jornada, el diu-
menge 23 de gener, i com ja és habitual
des de fa quatre anys, el col·lectiu «Cami-
nem en la Diversitat», juntament amb la
Delegació de Pastoral Social i Càritas Dio-
cesana, organitzà una trobada on es van
convocar diferents comunitats d’immi-
grants: filipins, guineans, ucraïnesos, xi-
nesos, polonesos, francesos i de dife-
rents països d’Amèrica llatina, i membres
de comunitats parroquials sensibilitzats
per l’acollida als nouvinguts.

El programa de la trobada es repartí en
dues parts. La primera part tingué lloc al
Seminari Conciliar de Barcelona, i es de-
dicà a la reflexió i contemplació de la
Paraula de Déu. Aquest va ser el tema
central de la trobada, que va permetre par-
ticipar en el primer objectiu del Pla Pasto-
ral Diocesà del Bisbat, donar a conèixer
l’exhortació apostòlica «Verbum Domini»
de Benet XVI, i respondre a les moltes pe-
ticions fetes per part d’algunes comunitats
on oferim espais d’estudi de la Bíblia. L’ac-
te s’inicià a la sala d’actes del Seminari,
amb una exposició del jesuïta Rafael de
Sivatte, professor de Bíblia a la Universi-
tat Catòlica del Salvador, que posà de ma-
nifest com el Déu que se’ns revela a la
Bíblia és un Déu que té entranyes de mi-
sericòrdia. I comentà diferents fragments
de l’Antic i el Nou Testament, on se’ns

mostra que Déu vetlla pels més necessi-
tats, com poden ser l’immigrant, l’orfe
i la vídua.

Al migdia ens trobàrem al menjador del
Seminari per compartir el dinar. Després,
en un dels claustres del Seminari, van ha-
ver-hi diferents actuacions: algunes co-
munitats oferiren cançons i balls típics
del seu país.

La segona part del programa es desen-
volupà a la Parròquia de Santa Maria del
Pi. El motiu fou recordar les persones que
fa deu anys acolliren els immigrants
que es tancaren a diferents esglésies de
Barcelona. I s’escoltà el testimoni d’algu-
nes persones que van viure d’aprop aque-
lles tancades. Acabat l’acte, es convi-
dà els participants a visitar l’exposició
de pessebres instal·lada a la Parròquia de
Betlem.

Trobada de formació

E l 23 d’octubre, a la Parròquia de
Sant Paulí de Nola de Barcelona, va
tenir lloc la presentació del Pla Pas-

toral de la Diòcesi de Barcelona per al
període 2011-2015. El Pla Pastoral fou
presentat per Mons. Sebastià Taltavull,
bisbe auxiliar de Barcelona, que explicà la
importància que té per a una Església dio-

cesana un pla pastoral, i la necessitat que
totes les comunitats i parròquies s’hi impli-
quin. El Pla és ambiciós però realista, ja
que ofereix moltes pistes per programar
diferents accions i projectes.

Acabada l’exposició, hi hagué un col·lo-
qui amb nombroses intervencions. L’acte
finalitzà amb un refrigeri i la celebració de

la missa dominical, presidida pel bisbe i
concelebrada per Mn. Salvador Torres,
rector de la Parròquia de Sant Paulí de No-
la, i Mn. Josep M. Jubany, delegat de Pas-
toral Social. La trobada va comptar amb la
bona acollida d’aquesta parròquia i la par-
ticipació de les diferents parròquies de l’ar-
xiprestat del Besòs.

Moment de la pregària en record de les tancades dels immigrants a l'Església del Pi de Barcelona

Algunes comunitats oferiren balls típics del seu país
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en la diversitat
Sortida a santuaris de Catalunya

E l 5 de juny de 2011, més de 200
persones, pertanyents a les comu-
nitats ucraïnianes, xineses, llatino-

americanes i d’algunes parròquies de Bar-
celona, van participar en una excursió
a dos santuaris emblemàtics. Tots ple-
gats vam sortir en cinc autocars en direc-

ció a Lourdes de la Nou. Ens rebé Mn.
Ramon Barniol, rector de la Nou, qui ens
explicà l’origen i història del santuari. Ce-
lebràrem l’Eucaristia amb els feligresos
i, després de dinar, s’improvisaren dan-
ses i cançons entre tots els participants.

A les quatre de la tarda anàrem al san-
tuari de Santa Maria de Queralt. Ens acollí
Mn. Camil Viladrich, el seu rector, que ens
indicà una ruta per admirar els paratges
del voltant i les vistes del Berguedà. Més
tard, ja a l’interior del santuari, Mn. Camil
ens féu una explicació sobre la història de
l’indret i el significat dels elements icono-
gràfics de la imatge de la Verge. Tot seguit,
hi hagué una pregària a la Mare de Déu
i les diferents comunitats interpretaren
càntics marians en la seva llengua. L’ac-
te acabà amb la benedicció i, tot recordant
les paraules de Jesús en l’Evangeli del dia,
diumenge de l’Ascensió, es féu una exhor-
tació a ser testimonis de Crist en el nos-
tre dia a dia. Fou un dia per compartir: la
pregària, l’amistat, els jocs, la dansa...
en un clima d’alegria.

«Era foraster i em vau acollir»

E l silenci és bo, ens permet escoltar.
El silenci és recomanable, ens per-
met pensar. El silenci és necessari,

ens permet trobar-nos a nosaltres matei-
xos. Però de vegades el silenci és contra-
produent, covard i, fins i tot, pot ser còm-
plice. Quan hi ha injustícia, quan hi ha pa-
timent, quan hi ha insídies, quan hi ha
mentida, llavors el silenci no és el millor ca-
mí. Moltes vegades hem callat quan havíem
de parlar, hem girat el cap quan havíem de
mirar de cara.

Ara tenim una qüestió social nova que
ens obliga a prendre part: la creixent xe-
nofòbia dins de la nostra societat. Hem
crescut molt i ràpidament, fet gens nou en
el nostre entorn. La novetat és que el crei-
xement és ara amb persones d’altres la-
tituds. Qualsevol canvi social comporta
problemes, disfuncions, incomoditats i
també oportunitats, creixements i engran-
diment de la pròpia societat. Ens trobem,
de nou, en una cruïlla de camins. Els cris-
tians no quedem al marge, al contrari,
hem de ser llum per a la societat.

La pancarta que penja a la façana de
l’Església Major de Santa Coloma de Gra-
menet i a d’altres esglésies van en aques-

ta direcció. Donar un missatge positiu,
evangèlic. No restar muts enmig dels pro-
blemes de la convivència, sinó convidar tot-
hom a l’actitud cristiana de l’acolliment.
Altres persones s’hi estan sumant i ha nas-
cut, sota el paraigües del Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, la plataforma
«Santa Coloma Acull», en la qual moltes
associacions del teixit social de Santa Co-
loma fan pinya per fer avançar la nostra
societat sobre els camins de la convi-
vència i la fraternitat. 

L’única veu no pot ser la de la demagò-
gia, de les impressions negatives o de la
desconfiança desconfiada. Cal, de nou,
descobrir la veritable realitat. No són ve-
ritat la majoria de les coses que es diuen
sobre el fenomen de la immigració, dels re-
cursos socials, o de la mentalitat de les
persones per la seva religió, nacionalitat o
color. Jesús va callar a la creu i va parlar
fort al temple. Hi ha moments i temps per
a tot. Ara no toca callar. Ara toca recor-
dar les paraules de Jesús: «Era foraster i
em vau acollir».

Mn. Miquel Àngel Pérez
Rector de Sant Miquel de 

Santa Coloma de Gramenet

Arribada al santuari de Santa Maria de Queralt

Participants a la sortida amb la Verge de QueraltSantuari de Lourdes de la Nou
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Església Major de Santa Coloma de Gramenet
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En Boris té deu anys, fa cinquè de Primària. Va arribar l’any
passat de Bolívia gràcies al reagrupament familiar de la se-
va mare, de la qual va estar separat més de cinc anys. Anhe-

lava retrobar-se amb la mare que tant havia enyorat, però la seva ar-
ribada no va ser fàcil: eren com dos desconeguts, trobava a faltar
l’àvia que havia deixat enrere i a l’escola les coses eren complica-
des, calia fer nous amics i estudiar en una nova llengua. Mica en
mica, va anar superant els entrebancs, va fer una colleta d’amics i
es va familiaritzar amb el català. Avui l’entén perfectament i s’ex-
pressa prou bé. I és feliç, aquí. 

La seva mare, la Rina, va venir de Bolívia amb l’única intenció
de guanyar-se la vida i poder portar en Boris tan aviat com fos pos-
sible, però aquest desig no es va realitzar fins fa un any, després
de més de cinc anys de lluita. La seva arribada tampoc havia es-
tat fàcil, ni fàcil havia estat trobar feina i obtenir l’autorització de
residència i treball, però finalment ho va aconseguir. 

Un cop va tenir l’autorització de residència i treball, va comen-
çar a veure la llum al final del túnel: aviat podria portar en Boris.
Però per poder-lo reagrupar, calia renovar la primera autorització
de residència i treball, tenir prou mitjans de vida i aconseguir un ha-
bitatge adequat. La renovació de la seva autorització i els mitjans
econòmics no l’amoïnaven massa, donat que estava treballant i
cotitzant a la Seguretat Social i la família amb la qual treballava
semblava molt contenta. El que realment l’angoixava era el tema
de l’habitatge. Des de la seva arribada a Espanya, sempre havia
compartit pis amb tres compatriotes i sabia que aquesta situació
no li permetria reagrupar el nen; per tant, calia trobar un nou habi-
tatge assequible i en condicions. Després de moltes setmanes de
recerca, en va trobar un. Com la majoria que havia vist, la renda era

elevada pel que era el pis, però no podia aspirar a res millor, així
que el va llogar. L’Ajuntament li va fer un informe favorable i va po-
der reagrupar en Boris. Amb esforç i mirant-s’hi molt, va poder
mantenir el pis, fins al dia que la família per a la qual treballava li
va dir que li havien de reduir les hores, que les coses els anaven
malament. Com s’ho farien a partir d’ara? Hi havia la possibilitat
de tornar a viure amb les excompanyes, hi estarien a gust i tracta-
rien molt bé el nen, com si fos un nebot... Impossible: si se n’ana-
ven a viure de relloguer, a en Boris no li renovarien l’autorització
de residència.

Ara, amb el nou Reglament d’Estrangeria, s’exigeix acreditar,
en el moment de presentar la renovació de l’autorització de resi-
dència per reagrupament familiar, que es manté el domicili que va
permetre l’autorització inicial o, en defecte d’això, s’ha de presen-
tar un nou informe de l’Ajuntament que acrediti que es disposa d’un
altre habitatge adequat.

La Rina estava desesperada, amb les excompanyes estarien la
mar de bé, però això no era una solució. No volia ni imaginar les
conseqüències que tindria per al seu fill la pèrdua de la seva au-
torització de residència, després de l’esforç que havia fet el
nen... Ara que estava tan bé, com es podia plantejar enviar-lo a Bo-
lívia? 

Davant la desesperança, la Rina va decidir adreçar-se al Servei
de Mediació de l’Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona
per tal que li puguin donar orientació i suport davant la seva neces-
sitat d’un habitatge assequible.

Imma Mata i Burgarolas
Advocada. Cap de Migració 

de Càritas Diocesana de Barcelona

UNA HISTÒRA DE LA MIGRACIÓ

Famílies reagrupades, els entrebancs 
per mantenir-se unides
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Els Centres d’Internament per a Estrangers

Aquesta és la realitat que viuen tantes
persones immigrades que, trobant-se
en situació irregular, han estat detin-

gudes i ingressades en un Centre d’Interna-
ment per a Estrangers (CIE). Amb una ordre
d’expulsió i privades de llibertat per un perío-
de màxim de 60 dies, viuen amb tensa espe-
ra la decisió de ser expulsades del país. A l’Es-
tat espanyol hi ha nou centres d’internament,
un d’ells a Barcelona, a la Zona Franca.

En molts casos, les persones immigrades
que són ingressades en aquests centres te-
nen família i una feina al nostre país. Un bon
dia han estat detingudes al carrer o a l’esta-
ció d’autobusos i ingressades en un CIE. No
han comès cap delicte, només una falta ad-
ministrativa: trobar-se al nostre país de for-
ma irregular. Aquesta ruptura dràstica amb la
seva vida anterior i l’amenaça imminent de
la seva expulsió provoquen un gran patiment
i soledat. En el cas que tinguin família, aques-
ta es veu obligada, de la nit al dia, a reconfigu-

rar-se davant l’expulsió d’un dels seus mem-
bres.

A això s’uneix la preocupació dels fami-
liars que depenen d’ells en els seus països
d’origen. Moltes persones estan finançant
amb el seu treball a Espanya la salut i l’edu-
cació d’aquests familiars. També es dóna el
cas de persones que tenen diners en comp-
tes corrents. O bé els deuen diners per fei-
nes fetes que, davant la impossibilitat de sor-
tir, són difícils de cobrar. La por a tornar al
seu país sense els seus estalvis o sense els
diners que els deuen és una altra font d’an-
sietat.

Un cop a l’interior d’aquests centres, mol-
tes d’aquestes persones viuen una situació
molt més dura que en un centre penitenciari,
on els interns poden formar-se, treballar o dis-
posar d’atenció religiosa. El CIE esdevé una
gegant sala d’espera on les hores es fan eter-
nes: l’angoixa de sentir-te separat brusca-
ment dels teus éssers estimats i la tensió de

no saber quan t’expulsaran, en qualsevol mo-
ment, sense previ avís; la por amb què viuen
el fet de sentir-se barrejats, de la nit al dia,
amb interns que tenen antecedents penals;
patir, en ocasions, tractes poc respectuosos
per part d’alguns policies; la manca d’infor-
mació i la desatenció jurídica; les limitacions
en l’atenció sociosanitària... Tot això crea per a
aquestes persones una situació difícil d’ima-
ginar pels qui ens trobem fora. 

La darrera reforma de la Llei d’Estrangeria
va exigir l’adopció de mesures per regular
aquests centres i garantir un tracte digne a
les persones internes però, 21 mesos des-
prés, no existeix ni tan sols un esborrany de
reglament. Davant d’aquesta greu situació, la
societat civil s’ha organitzat des de diverses
plataformes per tal de fer denúncia i sensibi-
litzar tota la societat. 

Quim Pons, SJ
Membre de la Plataforma d’Entitats 

Cristianes per a la Immigració

«Se’ls veu angoixats, preocupats, desemparats, amb por, 
i això amb una intensitat creixent a mida que s’allarga l’internament»


