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Redacció

L’Església celebra el 18 de gener 
vinent la Jornada Mundial de l’Emi-
grant i del Refugiat 2015 amb el lema 
«Església sense fronteres, Mare de 
tothom». En aquest dia, l’Església vol 
recordar-nos que no podem acostu-
mar-nos a les xifres dels emigrants i 
refugiats, que ens fan perdre de vista 
que darrere de cada nombre hi ha un 
drama familiar i humà que no ens ha 
de deixar indiferents.

Per això, el papa Francesc ha escrit 
un missatge per a aquesta jornada, 
en què ens convida a «tenir cura de 
les persones més fràgils, sobretot les 
víctimes de les noves formes de pobresa 
i d’esclavitud». Entre els més febles, 
el Pontífex destaca els emigrants i 
refugiats, que intenten deixar enrere 
condicions de vida difícils i tota mena 
de perills. Francesc insisteix, com ha fet 
en altres ocasions, que «l’Església obre 
els braços per acollir tots els pobles, 
sense discriminacions ni límits». En 
aquest sentit, es refereix a l’experiència 
de la Pentecosta per reflectir que «des 
del començament, l’Església és mare 
amb el cor obert al món sencer, sense 
fronteres».

També els bisbes de la Comissió 
Episcopal de Migracions de la Confe-
rència Episcopal Espanyola han escrit 
un missatge per a aquesta jornada, en 
què afirmen que «els homes podem 
entendre’ns quan parlem el llenguat-
ge de Déu, que és l’amor. I quan ens 
tanquem a la nostra torre, per evitar el 
qui considerem estranger, i pretenem 
preservar així les nostres seguretats, 
no hi ha entesa, sinó divisió, violència 
i marginació». Per això, insisteixen que 
«hem de sortir a l’encontre dels ger-
mans emigrants, fent visible la mater-
nitat de l’Església que, superant races 
i fronteres, acull tothom (...). L’Església 
en el seu conjunt i cada cristià en par-
ticular hem de practicar i difondre la 
cultura de l’encontre, de l’acollida, de 
la reconciliació, de la solidaritat».

El Papa subratlla que l’Església sense 
fronteres és mare de tothom, «estén 
arreu del món la cultura de l’acollida i 
de la solidaritat, segons la qual ningú 
no pot ser considerat inútil, fora de 
lloc o descartable. Si viu realment la 
seva maternitat, la comunitat cristia-
na alimenta, orienta i indica el camí, 
acompanya amb paciència, es fa pro-
pera amb la pregària i amb les obres 
de misericòrdia».

En una època en què les migracions 
són tan àmplies i que provoca que 
milions de persones deixin casa seva 
i emprenguin un viatge arriscat, «no 
és estrany que aquests moviments mi-
gratoris suscitin desconfiança i rebuig, 
també en les comunitats eclesials, fins 
i tot abans de conèixer les circumstàn-
cies de persecució o de misèria de les 
persones afectades», escriu el Bisbe 
de Roma. I afegeix: «Aquests recels i 
prejudicis s’oposen al mandat bíblic 
d’acollir amb respecte i solidaritat 
l’estranger necessitat.»

Així, els bisbes espanyols assenyalen 
que «cal posar-se en la pell de l’altre per 
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entendre quines esperances i desitjos 
el mouen a deixar casa seva, la família, 
els llocs coneguts; de quines situacions 

busca fugir. Clama al cel constatar les 
desigualtats abismals de renda per 
càpita o d’esperança mitjana de vida 
entre molts dels països d’origen i els 
països de destí dels emigrants. Qui de 
nosaltres no buscaria fugir de la fam, de 
la persecució o de la guerra i, és clar, de 
la mort?» Segons els prelats, «el mapa 
de la desigualtat entre països és un 
greuge clamorós a la dignitat de mili-
ons d’éssers humans. Amb l’agreujant 
que les migracions forçoses i irregulars 
donen lloc a l’aparició de les màfies, 
que sorgeixin velles i noves formes de 
pobresa i esclavitud. Són nafres per les 
quals el Senyor continua sagnant». 

Compromís de solidaritat

El Papa posa en relleu el mana-
ment de l’amor de Jesús, quan es va 
identificar amb l’estranger, amb el 
qui pateix, amb els qui són víctimes 
innocents de la violència i l’explotació. 
«La força de la fe, de l’esperança i de 
la caritat permet reduir les distàncies 
que ens separen dels éssers humans», 
diu Francesc, «Jesucrist espera sempre 
que el reconeguem en els emigrants i 

en els desplaçats, en els refugiats i en 
els exiliats, i ens insta a compartir els 
nostres recursos i, en ocasions, a renun-
ciar al nostre benestar».

Per al Pontífex, el caràcter multicul-
tural de les societats actuals convida 
l’Església a assumir «nous compromisos 
de solidaritat, de comunió i d’evange-
lització. (...) Per això no n’hi ha prou 
amb la tolerància (...). La vocació de 
l’Església és superar les fronteres i 
afavorir el pas d’una actitud defensiva i 
recelosa, de desinterès o de marginació 
a una actitud que posi com a fonament 
la cultura de l’encontre».

El fenomen migratori preocupa 
especialment el Papa per les seves 
dimensions i pels reptes que planteja. 
Reconeix el treball d’organismes i ins-
titucions que es dediquen a treballar 
pels qui emigren cercant una vida 
millor. No obstant això, reconeix que 
«cal una acció més eficaç i incisiva, que 
se serveixi d’una xarxa universal de col-
laboració, fonamentada en la protecció 
de la dignitat i centralitat de la persona 
humana. D’aquesta manera, serà més 
efectiva la lluita contra el tràfic vergo-
nyós i delictiu d’éssers humans, contra 
la vulneració dels drets foamentals, 
contra qualsevol forma de violència, 
vexació i esclavitud. Treballar plegats 
requereix reciprocitat i sinergia, dispo-
nibilitat i confiança».

També la Comissió Episcopal de 
Migracions expressa la seva tristesa 
«quan ens arriben notícies de morts i 
violència, o quan s’adopten mesures 
com les devolucions sumàries. També 
ens dol que no es continuïn buscant 
alternatives més dignes que els centres 
d’internament. En aquest sentit, ens 
adherim a la denúncia contra qualse-
vol actuació que no tingui en compte 
els drets humans. Demanem que es 
compleixin els tractats internacionals i 
que es verifiqui, almenys, si les persones 

El drama en xifres
Segons xifres de l’ONU, el nombre total de migrants internacionals ha 

augmentat de 175 milions de persones el 2000, a 232 milions actualment. 
El 49% d’aquests migrants són dones i un de cada deu té menys de 15 
anys.

Si parlem de refugiats, al final del 2013 hi havia 51,2 milions de persones 
desplaçades forçosament al món a conseqüència de la persecució, els con-
flictes, la violència generalitzada o les violacions de drets humans. D’elles, 
uns 16,7 milions eren refugiats: 11,7 milions sota el mandat d’ACNUR i 5 
milions de refugiats palestins registrats per UNRWA. La xifra total incloïa 
33,3 milions de desplaçats interns i gairebé 1,2 milions de sol·licitants 
d’asil. El nivell de desplaçament del 2013 va ser el més alt des que es fan 
estadístiques globals sobre el desplaçament forçat al món.

«Qui de nosaltres no 
buscaria fugir de la 
fam, de la persecució o 
de la guerra i, és clar, 
de la mort?»

«La vocació de 
l’Església és superar 
les fronteres i afavorir 
el pas d’una actitud 
defensiva i recelosa, 
de desinterès o de 
marginació a una 
actitud que posi com 
a fonament la cultura 
de l’encontre»
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poden ser mereixedores d’asil polític, 
ser víctimes del tràfic o necessitades 
d’assistència sanitària urgent».

Els bisbes espanyols denuncien, a 
més, la davallada en la cooperació 
internacional a nivells baixíssims per-
què «mentre no canviïn les condicions 
inhumanes de vida als països pobres i 
sigui factible el dret a no emigrar, res 
ni ningú no aturarà les migracions». 
Així, consideren que «les polítiques 
migratòries no poden dependre només 
de les nostres necessitats, sinó de la 
dignitat dels seus protagonistes i del 
vincle que ens uneix com a membres de 
la família humana. La nostra responsa-
bilitat amb ells continua sent urgent en 
matèria de cooperació internacional, 
acollida, integració i cohesió social. 
Aquestes han de ser ateses també des 
de la dimensió ètica de la política i de 
la vida social».

Globalització de la caritat

«A la globalització del fenomen 
migratori», apunta Francesc, «cal 
respondre amb la globalització de la 
caritat i de la cooperació perquè s’hu-
manitzin les condicions dels emigrants. 
Cal intensificar els esforços per crear 
les condicions adients per garantir una 
progressiva disminució de les raons 
que porten pobles sencers a deixar la 
seva pàtria a causa de guerres i man-
cances».

Per això, el Papa demana que a la 
solidaritat amb els emigrants i refugi-

Carme Munté

 «Una Església sense fronteres, Mare de 
tothom.» Aquest és el lema del missatge del 
papa Francesc amb motiu de la Jornada Mun-
dial de l’Emigrant i del Refugiat. Com hem 
d’entendre aquesta imatge de l’Església?

L’Església és catòlica i, per tant, universal. 
Encara que arrelada a cada lloc i valorant cada 
cultura per minoritària que sigui, la seva mirada 
és universal i és en aquesta mirada universal 
que hi entra el dolor de veure un món dividit 
per desigualtats econòmiques abismals o per 
interessos geopolítics generadors de conflictes… 
Les migracions són connaturals a la humanitat, 
però esdevenen inhumanes quan són forçades 
per aquestes desigualtats i conflictes. 

L’Església és mare perquè allà on hi ha un cris-
tià, una cristiana o una comunitat ha d’haver-hi 
hospitalitat i acollida cap a aquell que ve de fora, 
i més encara quan ha hagut de sortir forçadament 
del seu país. És mare perquè com una mare vetlla 
perquè els fills creixin i tinguin oportunitat de viu-
re autònomament. L’immigrant, quan arriba a un 
país estrany i no en coneix la llengua, no té papers, 
no té família… necessita en un primer moment 
l’acollida i un temps per poder arribar a ser un 
ciutadà amb oportunitats. L’Església està cridada 
a fer aquest paper a través dels seus membres, les 
seves comunitats i les seves entitats.  

Quines situacions a l’Estat espanyol ens 
parlen de tracte indigne als immigrants?

Actualment hi ha tracte indigne a les fronteres, 
sobretot per part d’aquells països als quals se’ls 
ha delegat la funció de «gendarmes» d’Europa. 
És indigne el que està passant a la frontera sud 
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«És horrorosament inhumà el que està passant 
a la frontera sud europea»

Com qualificaria la política migratòria de 
la Unió Europea?

Fa uns anys la Unió Europea va posar l’accent 
en la integració, i així està escrit en moltes de les 
directives que es van elaborar les dues darreres 
dècades. Sembla, però, que la tendència actual 
és anar cap a polítiques molt més restrictives on 
l’accent no és tant la integració sinó el control i 
l’expulsió. Aquesta tendència ve provocada pel 
context i la inestabilitat tant exterior (món àrab, 
Àfrica, etc.) com també interior, amb una opinió 
pública molt sensible al fenomen migratori i que 
sembla inclinar-se i aplaudir més mà dura amb els 
fluxos d’immigrants. Crec que el factor interior és 
important. Quan una societat està en crisi com la 
nostra, culpabilitzar l’immigrant és una temptació 
atractiva també per a alguns polítics i partits que 
la promouen. 

Quin és el seu desig per al 2015 en política 
migratòria?

Que no es caigui en la utilització de les migra-
cions i en l’enduriment de les polítiques migra-
tòries per buscar rèdits polítics o partidistes. Que 
es respectin els drets humans i la dignitat de les 
persones. I això creiem que passa per revisar les 
polítiques de fronteres i els acords amb aquells 
països com el Marroc als quals hem convertit en 
vigilants. També seria una bona notícia que es 
tanquessin els centres d’internament i es bus-
quessin alternatives menys lesives per als drets 
humans de les persones immigrades. I sobretot 
que es recuperi una visió positiva de la immigra-
ció, tornant a posar el focus en la integració, és 
a dir, en el fet de com construïm entre tots una 
societat més justa, una societat, en definitiva, on 
valgui la pena viure. 

europea, el que està passant a Ceuta i Melilla, 
però també més al sud. És horrorosament inhumà. 
Hi ha tracte indigne en les batudes i els controls 
de persones «sense papers». Persones que de cop 
i volta són tancades en centres d’internament 
i expulsades simplement per haver comès una 
falta administrativa. Aquests controls i expulsi-
ons generen una gran violència i tensió. Són les 
fronteres internes les que tenim a tocar de casa 
sense que potser ni ens n’adonem. 

I després hi ha situacions indignes fruit de la 
pobresa i el racisme que s’estén en determinats 
sectors i barris de les nostres ciutats, quan l’immi-
grant es pot arribar a percebre com un competi-
dor per uns recursos socials escassos. Comentaris, 
rumors, estereotips, problemes de convivència, 
insults…. Preocupa que la crisi no generi en el 
futur més situacions d’aquest tipus. 

ats s’uneixi «la voluntat i la creativitat 
necessàries per desenvolupar mundi-
alment un ordre econòmic i financer 
més just i equitatiu, juntament amb un 
compromís més gran per la pau, con-
dició indispensable per a un autèntic 
progrés».

Tant el Pontífex com els bisbes 
espanyols acaben els seus missatges 
adreçant-se directament als emigrants 
i refugiats. Així, llegim en l’escrit de 
la Comissió Episcopal de Migracions: 
«Volem que ocupeu, com ens diu el 
Papa, un lloc especial en el cor de l’Es-

glésia. Desitgem que això sigui realitat 
en cadascuna de les nostres Esglésies; 
vosaltres sou un estímul més perquè 
aquestes manifestin la seva maternitat 
i eixamplin el cor per fer seves les vos-
tres alegries i les vostres esperances, les 
vostres tristeses i angoixes.»


