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Aquest document vol ajudar a les institucions, plataformes 

apostòliques i comunitats de la Companyia de Jesús a 

Catalunya a reflexionar, avançar i aprofundir en hospitalitat.  

Trobareu una breu referència al context de les migracions i el 

refugi i de la a la resposta sorgida en la Companyia de Jesús, un 

recull de les accions realitzades al darrer any en el marc de la 

Campanya d’Hospitalitat i una proposta per continuar fent 

passos.  

Us convidem a la seva lectura i us animem a treballar-lo 

comunitàriament, esperant que sigui una invitació a mirar, 

commoure’ns i actuar, per reconèixer-nos com a veritable terra 

d’acollida.  

 

Comissió d’Hospitalitat de la PAT Catalunya, setembre 2017 
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 El context: migracions i refugi 

Les migracions són una realitat estructural de la nostra societat, un fet complex 

i un signe del desequilibri social, econòmic i  demogràfic que empeny a les 

persones a deixar casa seva cercant una oportunitat per viure.  

Aquesta realitat s’ha agreujat els darrers anys a causa de la inestabilitat 

política, l’augment de la desigualtat, els conflictes bèl·lics i els desastres 

mediambientals, provocant que un nombre creixent de persones hagin de 

fugir de la guerra, la pobresa o la persecució, per convertir-se en refugiades i 

desplaçades.  

Avui dia, més de 65 milions 

de persones arreu del món 

s’han vist forçades a 

deixar casa seva cercant 

refugi. L’han trobat 

majoritàriament a països 

empobrits, però són 

també moltes les que 

intenten arribar a Europa.  

A casa nostra, vivim amb 

preocupació la paràlisi de 

les administracions públiques davant l’acollida i som testimonis d’una política 

migratòria que alimenta  l’hostilitat en forma de tanques, centres 

d’internament i manca de recursos destinats a les persones migrants  més 

vulnerables.  

En aquest context, com a ciutadania, institucions i comunitats, ens sentim 

cridades a fer-nos càrrec, carregar i encarregar-nos d’aquesta realitat, cercant 

les vies per fer-ho de la manera més adequada al moment que ens toca viure.  

 

 La nostra resposta 

Com a Companyia de Jesús desitgem actuar des dels nostres valors, des de la 

nostra forma de fer i des de la nostra espiritualitat. En aquest sentit, hi ha alguns 

criteris que són llum per a l’acció:  

Universalitat. No volem fer distinció entre persones refugiades i/o migrants en 

altres circumstàncies (sol·licitants d’asil, persones en situació irregular, persones 

sotmeses a condicions indignes, víctimes de tràfic d'éssers humans, etc.) 

Tampoc volem oblidar a les persones que continuen patint en els països 

d'origen i de trànsit. 
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http://www.hospitalidad.es/wp-content/uploads/2015/11/Noticia-5_home_dentro.jpg
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Major necessitat. La nostra actuació és davant les realitats més vulnerables. 

L'aportació de la família ignasiana ha d’ajudar en la defensa i l'exigència dels 

drets de les persones migrants i refugiades i estendre la protecció allà on sigui 

insuficient, on tinguem capacitat d'actuar i on ningú arribi. 

Mirada àmplia. Volem mirar més lluny i més profundament per donar una 

resposta integral. L'acollida a les persones migrants seria incompleta sense el 

suport a les persones que pateixen en els països d'origen i de trànsit, sense 

estendre l'acció a la denúncia i la incidència pública per transformar les 

estructures d'injustícia i sense abordar les causes de fons que estan darrere de 

la realitat de les migracions forçoses. 

Xarxa. La complexitat 

de la crisi requereix una 

resposta articulada i 

conjunta. Estem cridats 

a connectar i posar en 

comú els nostres 

recursos i capacitats 

amb les xarxes eclesials 

i amb la societat civil. 

La persona al centre. La 

vida de la persona i la 

seva dignitat són el 

principi motor de la nostra resposta; és per això que apostem per una 

dinàmica de trobada davant de les lògiques assistencialistes o de provisió de 

serveis. 

 

 La Campanya d’Hospitalitat: un any d’experiència 

Ja fa un any que sobre els pilars dels criteris ignasians es va construir la 

Campanya d’Hospitalitat, impulsada per la Província d’Espanya de la 

Companyia de Jesús i amb l’objectiu de donar una resposta integral. En 

aquest temps, s’ha desplegat al territori i a les Institucions, en quatre àmbits 

d’actuació.  

Acollida: la comunitat com a espai de trobada. S’han reforçat, ampliat i 

replantejat els recursos d’acollida que les diferents obres socials ja tenien en 

marxa, oferint noves places i activitats. La Campanya d’Hospitalitat ha permès 

col·laborar més estretament amb les entitats especialitzades en refugi i amb 

plataformes ciutadanes de solidaritat, a més de participar en els espais 

d’interlocució amb institucions públiques relacionades amb les persones 

refugiades.  
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Durant l’any 2016, es va proporcionar atenció jurídica, orientació laboral, 

suport lingüístic i acompanyament social a 1.425 persones. S’ha acollit a 46 

persones residencialment i a més de 100 en situació d’emergència, en 

instal·lacions de centres educatius, comunitats jesuïtes i altres comunitats 

religioses. 

Suport internacional: anar a les causes. Des de l’enfocament integral amb el 

que va néixer la campanya, s’ha prestat especial atenció a les persones 

migrants i refugiades fora de les nostres fronteres, en països limítrofes als 

conflictes –on es troba la major part de persones refugiades- i també en el seu 

trànsit cap a Europa. Junt amb el Servei Jesuïta a Refugiats, s’ha proporcionat 

ajuda d’emergència a població refugiada a Hongria (a través d’un projecte 

educatiu de menors no acompanyats i assistència legal), i al Líban (garantint el 

dret a l’educació de 1.440 infants a cinc escoles a Bekaa), una de las zones de 

major concentració de refugiats. A més, en col·laboració amb la diòcesi de 

Tànger, a Nador, s’ha donat suport a l’acompanyament i programes de salut 

per a població migrant i sol·licitant d’asil que arriba de diversos països de 

l’Àfrica a la frontera terrestre amb Europa. 

Sensibilització i comunicació: altaveu d’una realitat que hem vist. Així mateix, 

des del convenciment que l’educació i la sensibilització afavoreixen la 

comprensió de la realitat i són clau per prevenir el racisme i la xenofòbia, s’han 

realitzat tallers formatius, jornades i xerrades a centres educatius, socials i 

culturals a tot Espanya. S’ha posat a disposició d’escoles, instituts i institucions 

d’educació no formal una sèrie de recursos educatius, a més de l’exposició 

fotogràfica “Som migrants”. 

 

Incidència: aposta pel canvi estructural. El mes de març, junt amb la Xarxa 

Migrants amb Drets formada per Caritas, CONFER i Justícia i Pau, es va llançar 

la iniciativa Tenim 72 hores per actuar per intentar frenar l’Acord UE-Turquia, a 

més d’una carta dirigida al president del Govern i una altra als 

europarlamentaris espanyols. Per aquesta mateixa causa, la campanya va 

participar junt amb altres 15 organitzacions de la societat civil a l’acte 

públic #StopAcord No al mercadeig de persones refugiades davant del 

Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.  

 

 

http://somosmigrantesexposicion.org/
http://www.hospitalidad.es/las-entidades-de-iglesia-que-trabajan-con-refugiados-y-migrantes-piden-al-presidente-rajoy-que-frene-la-deriva-causada-por-el-cierre-de-fronteras/
http://www.hospitalidad.es/carta-a-los-europarlamentarios-espanoles/
http://www.hospitalidad.es/carta-a-los-europarlamentarios-espanoles/
http://www.hospitalidad.es/stopacuerdo-no-al-mercadeo-de-personas-refugiadas/
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De forma conjunta amb altres organitzacions i plataformes ciutadanes, 

Hospitalitat ha participat en 115 actes d’incidència pública i sensibilització a 30 

ciutats espanyoles.  

 

 EL QUE HEM FET A LA PAT CATALUNYA 

A les Plataformes Apostòliques de Catalunya també hem avançat en 

hospitalitat aquest any, realitzant activitats diverses a les institucions, sectors i 

repartides en el territori. Aquestes en són algunes d’elles: 

 

ACCIONS A LA PAT 

S
e

n
si
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il
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za
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ió

 

 S’ha constituït la Comissió d’Hospitalitat de PAT Catalunya.  

 S’ha presentat la Campanya d’Hospitalitat en trobades del sectors educatiu, 

social i pastoral: Eucaristia d’inici de curs de la PAT (Sant Pere Claver), Grup 

de Treball de Refugiats de Jesuïtes Educació, equip de directors i directores 

de les entitats del Sector Social, equip de directors i directores d’Esplai JELL 

(Jesuïtes, educació en el lleure). 

  S’ha celebrat el concert "ACTUEM” per les persones migrants i refugiades 

organitzat per JE, recaptant fons pels projectes: Xarxa d’Hospitalitat de 

Fundació Migra Studium, Frontera Sud del Servei Jesuïta Migrants i Projecte 

Maban del Servei Jesuïta Refugiats.  

(En el concert es va presentar la cançó “Refugis” que trobareu a la contraportada d’aquest 

document). 

 S’ha ofert la xerrada “De l'hostilitat a l'hospitalitat” al Fòrum de formació de 

professors de JE 

A
c

o
ll
id

a
 

 S’ha presentat el projecte “Xarxa d’Hospitalitat” a la trobada de CVX 

Catalunya. 

 

ACCIONS A LA PAL LLEIDA 

S
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 S’ha presentat la Campanya d’Hospitalitat a la Fundació Arrels-Sant Ignasi. 

 S’ha organitzar la xerrada “Mirada a la realitat. Migracions i refugi” a la 

comunitat educativa de Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver.  

 L’AMPA de Jesuïtes Lleida ha dut a terme l’activitat Geocatxing-ESO “La 

recerca de l’essencial”. 

 Setmana de l'Hospitalitat a la Parròquia Sant Ignasi de Loiola (Lleida) 

A
c

o
ll
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 Acollida a la Comunitat SJ (Comunitat d’Hospitalitat). 
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ACCIONS A LA PAL BESÒS 
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 S’ha presentat la Campanya d’Hospitalitat a: Consell de la PAL Besòs, equip 

directiu Jesuïtes El Clot – Escola del Clot. 

 Taula rodona “migrants i refugiats” en el marc de la 2a reunió transnacional 

del projecte ERASMUS+ 4t d’ESO  a  Jesuïtes El Clot – Escola del Clot.  

 La Fundació Migra Studium ha ofert tallers a alumes de 3r d’ESO de Jesuïtes El 

Clot – Escola del Clot. 

ACCIONS A LA PAL BAIX LLOBREGAT 

S
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 S’ha presentat la Campanya d’Hospitalitat a l’equip directiu de Jesuïtes 

Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII.  

 S’ha organitzat l’activitat “Trenquem murs per construir ponts” entorn el Dia 

Mundial de les Migracions  a l’escola Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan 

XXIII. 

 S’ha ofert la xerrada “De l'hostilitat a l'Hospitalitat” a  les Parròquies de 

L’Hospitalet (Bellvitge, Gornal, Sant Josep i El Centre) i a la  Parròquia de 

Torreforta (Tarragona). 

A
c

o
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id
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 Acollides a la Comunitat SJ de Bellvitge (Comunitat d’Hospitalitat). 

 Acords amb Càritas Diocesana de Barcelona per la cessió de dos pisos 

d’acollida: al barri del Gornal (Parròquia Santa Maria del Gornal) i Bellvitge 

(Parròquia Mare de Déu de Bellvitge).  

ACCIONS A LA PAL BARCELONA CENTRE 

S
e
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si

b
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 S’ha presentat la Campanya d’Hospitalitat a: Comunitats CVX, Casal Loiola, 

equips directius d’escoles JE (Jesuïtes Sant Gervasi, Jesuïtes Casp, Jesuïtes 

Sarrià i Jesuïtes Gràcia). 

 Taula rodona “migrants i refugiats” a Jesuïtes Casp.  

 La Fundació Migra Studium ha ofert tallers a alumes de batxillerat de Jesuïtes 

Sant Gervasi: “Som Migrants” i “de l’hostilitat a l’hospitalitat” . 

 S’ha organitzat la iniciativa “Dijous vermells” a Jesuïtes Sarrià 

A
c

o
ll
id

a
 

 La Fundació Migra Studium ha posat en marxa la “Xarxa d’Hospitalitat” i s’ha 

iniciat un procés de formació amb persones i famílies que podrien acollir i 

acompanyar a persones migrants i refugiades. La xarxa s’ha presentat a: 

Casal Loiola i CVX Berchmans. 

 La Fundació Migra Studium i l’Institut Químic Sarrià han iniciat un diàleg entorn 

l’acompanyament a la convalidació de títols universitaris.  

 

També s’han realitzat xerrades i tallers a: Parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat de 

Llobregat, Parròquia de Torelló, Fundació Escoles Parroquials, Plataforma d’Entitats 

Cristianes amb els Immigrants, Caritas Vic, Caritas Igualada, Parròquia Sant Ignasi, 

Parròquia Sant Pacià (Sant Andreu), Col·legit Sagrat Cor Diputació, Parròquia Santa 

Eulàlia (Vilapicina)  
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 Com continuar: veure, commoure’ns, actuar 

La realitat i les experiències viscudes ens porten a continuar reflexionant sobre 

la nostra forma de mirar al món i la nostra capacitat d’esdevenir terra 

d’acollida.  

Per aquest curs ens plantegem com avançar en hospitalitat a la PAT 

Catalunya (en el seu conjunt, a les Plataformes Apostòliques, a les comunitats i 

institucions). Per fer-ho possible, us proposem un full de ruta, en tres passos, que 

ens ajudi a fer-nos preguntes: què hem fet? què fem? què hem de fer? 

Us proposem que, en comunitat, inicieu aquest ruta en clau de discerniment i 

pregària:  

Veure. Quan mirem 

el món, connectats 

amb la nostra 

espiritualitat, veiem 

la casa comuna, la 

que és de tots i 

totes. Al seu interior 

hi ha patiment 

humà, un patiment 

que és d’altres però 

que ens afecta com 

si fos nostre.  

Som responsables 

de fixar l’atenció en els relats que ens ajuden a veure-hi clar i ens mobilitzen, 

centrant la mirada en la història i els rostres de les persones migrants i 

refugiades, també en els de les persones que les acompanyen i comparteixen 

amb elles la vida.  

Amb aquesta visió davant nostre, podem cultivar una manera de mirar la 

realitat detallada, compassiva i compromesa. Una mirada que desitja veure-

ho tot, aturant-se en la persona, les converses i els gestos. Una mirada que 

porta al silenci i a l’escolta, per sentir la crida a ser terra d’acollida, a 

l’hospitalitat.  

Aquesta mirada possibilitarà compadir-nos i actuarà com antídot davant la 

globalització de la indiferència de la que ens alerta el papa Francesc, davant 

la paràlisi que provoca el discurs de l’ordre establert, davant els sentiments 

d’impotència. Una mirada que ens portarà a qüestionar-nos i ens impulsarà a 

actuar des de l’esperança i amb creativitat.  
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Commoure’ns. Situar-nos davant la realitat, obrint els ulls i el cor, ens afecta i 

ens mou internament. Rebem la invitació a parar atenció en aquest moviment 

intern, posar-li nom i preguntar-nos quina és la crida que sentim, de quina 

forma podem, nosaltres, comprometre’ns amb les dones i homes del nostre 

temps. 

Ens ajuda a la compassió posar-nos en el lloc de l’altre, recordar la nostra 

història de poble migrant, de persones fràgils, la nostra experiència d’acollida. 

Recuperar aquesta vivència en primera persona, ens pot ajudar a deixar sortir 

de nosaltres l’amor que tenim a l’altre, especialment a qui és vulnerable, 

pateix i ens necessita.  

Actuar. Posar en acció la nostra crida: obrir-nos a l’hospitalitat.  

L’hospitalitat és una forma de donar resposta, és la nostra forma de donar 

resposta, que es contraposa a l’hostilitat de les tanques i els murs. 

Amb la nostra acció somiem una societat veritablement humana, capaç 

d’acollir a les persones més vulnerables (entre elles avui, les migrants i 

desplaçades).  

La història de Jesús narrada a l’Evangeli, és un relat d’hospitalitat constant, 

donada i rebuda. Jesús comparteix taula i llar, surt a l’encontre, dialoga, ... Ens 

toca ara a nosaltres, inspirats en Ell, escriure i viure el relat propi d’hospitalitat: 

 Obrint la porta de casa nostra (escola, universitat, obra social, parròquia, 

família...) per convertir a l’altre en un membre més de la nostra 

comunitat.  

 Amb gestos concrets (escolta, empatia, cura,...) que ens porten a 

cadascú i cadascuna de nosaltres a ser “porta oberta” per als altres  i 

ens conviden a servir a l’estil de Jesús, sense por, apassionadament. 

 En diàleg, establint vincles, apropant-nos a l’altre, cercant 

comprendre’l, aprenent a mirar sense prejudicis, obrint-nos al canvi i a la 

construcció d’una societat més justa.  

 Agraint el bé rebut, haver estat acollits un dia i poder ara, rebre a l’altre. 

Aquesta acció entenem que pren força quan s’exerceix comunitàriament i per 

tant, la nostra acció és desitjada, discernida i impulsada des de la comunitat. 

Ens imaginem comunitats amb espais per acollir, on pot arrelar la veritable 

hospitalitat, que es transformen en terra d’acollida.  
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 Treballar aquest document en comunitat 

Us proposem que al llarg d’aquest curs us doneu el temps i l’espai adequat per 

apropar-vos a l’hospitalitat i fer la ruta proposada: veure, commoure’s, actuar.  

Segur que trobareu la forma més adient de fer-ho, adaptada al vostre context 

i necessitats. A continuació trobareu algunes pistes que us poden servir.  

 

Pas 1.- Compartiu aquest document amb la vostra comunitat o equip de 

treball. 

  

Pas 2.- Convoqueu una trobada per treballar-ho i establiu un full de ruta (i 

calendari) per donar els 3 passos: 

Veure. Llegiu l’apartat “veure” d’aquest document i contempleu junts la 

realitat de les persones migrants i refugiades. Podeu fer servir algun 

d’aquests materials o altres que considereu us poden ajudar: 

Paper 229 de CiJ “Refugiats víctimes del desgovern i la indiferència”  

Informe: DDHH en frontera Sud. Conté diversos vídeos sobre la realitat de 

frontera sud (context, tanques, asil...)  

Curtmetratge: Diario del hambre 

La vida als camps de refugiats Sudan del Sud. Ens apropa a la realitat 

de les persones desplaçades de la mà de Pau Vidal sj  

 Entrevista a Victor Assouad jesuïta d’origen sirià 

Quadern 196 de CiJ “de l’hostilitat a l’hospitalitat”  

 

Commoure’ns. Llegiu l’apartat “commoure’ns” d’aquest document i 

dediqueu un temps a pregar junts. Podeu fer servir la proposta de 

pregària que us adjuntem o preparar la vostra. 

 

Actuar. Trobareu la forma d’actuar més adequada a la vostra realitat. 

Us proposem algunes per si us ajuden:  

En clau pregària/reflexió: Organitzar la Jornada/Pregària entorn  

l’hospitalitat (aquí en teniu un exemple). 

En clau de gest comunitari: Identificar alguna acció concreta que ja es 

fa a la teva PA (comunitat, escola, universitat, institució...) que ens parli 

d’hospitalitat o que ens pugui ajudar a créixer en hospitalitat. 

Identifiqueu-la, comenteu-la i valoreu com donar-li suport. 

 

 

https://cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/papct229_0.pdf
http://ddhhfronterasur2017.org/es/
https://vimeo.com/95320096
https://www.youtube.com/watch?v=8FP4Li0dbac
https://www.youtube.com/watch?v=ZwqYZdaNQ64
https://cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/ct196.pdf
file:///C:/Users/Mari%20Carmen/Dropbox/L’hospitalitat_és_l’expressió%23_
file:///C:/Users/Mari%20Carmen/Dropbox/L’hospitalitat_és_l’expressió%23_
http://www.stignasi-lleida.org/sites/default/files/Hospitalitat_Diptic.pdf
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Suport a projectes/iniciatives: Aquells que hagueu identificat com a 

propis o alguns vinculats a la Campanya d’Hospitalitat: 

 A casa nostra: Xarxa d’Hospitalitat – Fundació Migra Studium 

 Suport i acompanyament en Frontera Sud – Servei Jesuïta 

Migrants 

 Projecte educatiu a població refugiada a Maban – Sudan del 

Sud – Servei Jesuïta Refugiats.  

Mantenir-se informat a través d’hospitalitat.cat.  

 

  

https://www.migrastudium.org/php/index.php
http://www.sjme.org/
http://www.sjme.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Kb7Ftyjlwks
http://www.hospitalidad.es/ca/
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 Annexos 

Proposta de pregària: 

“L’hospitalitat és l’expressió cristiana de l’acollida” 

(extret del document “En clave de hospitalidad. Guia de discernimiento comunitario”) 

 

Preparació de la pregària 

Prenem consciència de la presencia de Déu 

“aquí estic, Senyor” 

Petició  

“que totes les meves intencions, accions i operacions siguin purament 

ordenades al servei i lloança de sa divina majestat” 

Composició de lloc 

La pràctica de l'hospitalitat busca la promoció d'una cultura d'acollida, de 

solidaritat i de construcció de la pau, bastint ponts i enderrocant les barreres o 

fronteres que deshumanitzen i que en alguns casos atempten contra la dignitat 

de les persones. 

Aquesta hospitalitat és la que ens convida a obrir les nostres fronteres interiors 

(pors, estereotips i prejudicis), posant-nos davant l'altre (diferent ,estranger) 

amb una actitud de diàleg i de caminar junts .  

L'hospitalitat ens ajuda a construir espais oberts, de trobada solidària i fraterna. 

L'hospitalitat  ens ajuda a créixer en compromís i generositat. Es converteix en 

una invitació i glopada d'aire fresc dins de l'Església.  

Petició 

Coneixement intern del Senyor per estimar-lo més i seguir-lo 

Matèria de la pregària 

Lectura recomanada:  

Missatge del sant pare Francesc per a la jornada mundial de l’emigrant i el 

refugiat. 

Textos bíblics  

 El miracle de l’hospitalitat al cor de Josep (Gen 45, 1-28) b) 

 L’hospitalitat els va tornar allò que el dubte els havia arravatat. Emmaús (Lc 

24, 28-34) 

 Que significa per nosaltres l’acollida? Ves i fes tu el mateix. Paràbola del 

bon samarità (Lc 10, 25-37) 

Algunes qüestions 

 Què significa l'hospitalitat avui a la meva vida, al meu context més proper? 

http://www.hospitalidad.es/wp-content/uploads/material/sensibilizar/orar_hospitalidad.pdf
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 En quines situacions em sento més cridat/da a bastir ponts i en quines a 

enderrocar murs? On ens sento convocat/da a ser més acollidor/a i 

hospitalari/a? 

 Porta a la memòria la teva comunitat educativa, parroquial, de joves, 

entitat social, les persones sense llar, infants i joves en risc, refugiats i 

migrants, ... T'imagines alguna situació o acció concreta, algun pas perquè 

la teva comunitat sigui una mica més acollidora en aquesta clau de 

hospitalitat? 

Col·loqui  

Agraint, fent petició, presentant... 

 

Parenostre 

Convidant a aturar-se i contemplar cada frase. 

 

Recollir els fruits de la pregària 

 Consolacions: allò que m’ha ajudat a trobar-me amb el Senyor, a sentir i 

assaborir la seva presència, la seva novetat, les seves interpel·lacions .  

 Desolacions: allò que no m’ha ajudat a la trobada amb el Senyor. Els 

sentiments, pensaments , actituds que em van dispersar o desanimar .  

 Crides: detectar les invitacions que el Senyor m'està fent per mitjà 

d'aquestes consolacions i desolacions . Anotar-les. 

Compartir els fruits 

...en comunitat i posar-nos en camí... 
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Missatge del sant pare Francesc per a la jornada mundial de 

l’emigrant i el refugiat. 

17 de gener de 2016 

«Emigrants i refugiats ens interpel·len. La resposta de l’Evangeli és la misericòrdia» 

Benvolguts germans i germanes, 

A la butlla de convocació al Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia vaig recordar que 

«hi ha moments en què, d’una manera molt més intensa, estem cridats a fixar la 

mirada en la misericòrdia per a poder ser també nosaltres mateixos signe eficaç de la 

manera d’obrar del Pare» (Misericordiæ vultus, 3). En efecte, l’amor de Déu tendeix a 

aconseguir-nos tots i cadascú, transformant aquells qui acullin l’abraçada del Pare 

entre altres braços que s’obren i s’estrenyen perquè qui sigui sàpiga que és estimat 

com a fill i se senti «a casa» en l’única família humana. D’aquesta manera, la cura 

paternal de Déu és sol·lícita envers tots, com ho fa el pastor amb el seu ramat, i és 

particularment sensible a les necessitats de l’ovella ferida, cansada o malalta. 

Jesucrist ens va parlar  així del Pare, per a dir-nos que ell s’inclina sobre l’home llagat 

per la misèria física o moral i, com més s’agreugen les seves condicions, més es 

manifesta l’eficàcia de la misericòrdia divina. 

En la nostra època, els fluxos migratoris augmenten continuadament a totes les àrees 

del planeta: refugiats i persones que escapen de la seva pàtria interpel·len cadascun 

de nosaltres i les col·lectivitats, desafiant la manera tradicional de viure i, a vegades, 

trastornant l’horitzó cultural i social amb el qual es confronten. Cada vegada més 

sovint, les víctimes de la violència i de la pobresa, abandonant les seves terres 

d’origen, sofreixen l’ultratge dels traficants de persones humanes en el viatge cap al 

somni d’un futur millor. Si després sobreviuen als abusos i a les adversitats, han 

d’enfrontar-se a realitats on es coven sospites i temors. A més, no és estrany que es 

trobin amb manca de normes clares i que es puguin posar en pràctica, que regulin 

l’acollença i prevegin vies d’integració a curt o llarg termini, amb atenció als drets i 

als deures de tots. Més que en temps passats, avui l’Evangeli de la misericòrdia 

interpel·la les consciències, impedeix que s’habituïn al sofriment de l’altre i indica 

camins de resposta que es fonguin en les virtuts teologals de la fe, de l’esperança i de 

la caritat, desplegant-se en les obres de misericòrdia espirituals i corporals. 

Sobre la base d’aquesta constatació, he volgut que la Jornada Mundial de l’Emigrant 

i el Refugiat de 2016 sigui dedicada al tema: «Emigrants i refugiats ens interpel·len. La 

resposta de l’Evangeli de la misericòrdia.» Els fluxos migratoris són una realitat 

estructural, i la primera qüestió que s’imposa és la superació de la fase d’emergència 

per a donar espai a programes que consideren les causes de les migracions, dels 

canvis que s’esdevenen i de les conseqüències que imprimeixen rostres nous a les 

societats i als pobles. Tots els dies, però, les històries dramàtiques de milions d’homes i 

dones interpel·len la Comunitat internacional, davant l’aparició d’inacceptables crisis 

humanitàries a molts llocs del món. La indiferència i el silenci obren el camí a la 

complicitat quan veiem en qualitat d’espectadors els morts per asfíxia, penúries, 

violències i naufragis. Tant si són de dimensions grans o petites, sempre són tragèdies 

quan es perd encara que sigui una vida. 

Els emigrants són els nostres germans i germanes que cerquen una vida millor lluny de 

la pobresa, de la fam, de l’explotació i de la distribució injusta dels recursos del 

planeta, que haurien de ser dividits de manera igual entre tots. ¿No és potser el desig 

de cada un d’ells millorar les condicions pròpies de vida i obtenir un benestar honest i 

legítim per a compartir amb les persones que estimen? 
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En aquest moment de la història de la humanitat, fortament marcat per les 

migracions, la identitat no és qüestió d’importància secundària. Aquell qui emigra, de 

fet, és obligat a modificar alguns aspectes que defineixen la persona mateixa i, fins i 

tot en contra de la seva voluntat, obliga al canvi també a qui l’acull. ¿Com viure 

aquests canvis de manera que no es converteixin en obstacles per al 

desenvolupament autèntic, sinó que siguin oportunitats per a un autèntic creixement 

humà, social i espiritual, respectant i promovent els valors que fan l’home cada 

vegada més home en la justa relació amb Déu, amb els altres i amb la creació? 

En efecte, la presència dels emigrants i dels refugiats interpel·la seriosament les 

societats diverses que els acullen, les quals han d’afrontar els nous fets, que poden 

veure’s com a imprevistos si no són adequadament motivats, administrats i 

regulats. 

¿Com es pot fer, de manera que la integració sigui una experiència enriquidora per a 

ambdós, que obri camins positius a les comunitats i previngui el risc de la  

discriminació, del racisme, del nacionalisme extrem o de la xenofòbia? 

La revelació bíblica anima a l’acolliment de l’estranger, motivant-la amb la certesa 

que fent això s’obren les portes a Déu, i en el rostre de l’altre es manifesten els trets de 

Jesucrist. Moltes institucions, associacions, moviments, grups  compromesos, 

organismes diocesans, nacionals i internacionals viuen la sorpresa i l’alegria de la 

festa del trobament, de l’intercanvi i de la solidaritat.    Ells han reconegut la veu de 

Jesucrist: 

«Mira, sóc a la porta i truco» (Ap 3,20). I, malgrat això, no deixen de multiplicar-se els 

debats sobre les condicions i els límits que s’han de posar a l’acolliment, no sols en les 

polítiques dels Estats, sinó també en algunes comunitats parroquials que veuen 

amenaçada la tranquil·litat tradicional. 

Davant aquestes qüestions, com pot actuar l’Església si no inspirant-se en l’exemple i  

en les paraules de Jesucrist? La resposta de l’Evangeli és la misericòrdia. 

En primer lloc, aquesta és do de Déu Pare revelat en el Fill: la misericòrdia rebuda de 

Déu, en efecte, suscita sentiments de gratitud alegre per l’esperança que ens ha 

obert al misteri de la redempció en la sang de Crist. Alimenta i enrobusteix, a més, la 

solidaritat envers el proïsme com a exigència de resposta a l’amor gratuït que Déu, 

«donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors» (Rm 5,5). Tanmateix, 

cadascun de  nosaltres és responsable del seu proïsme: som custodis dels nostres 

germans i germanes, visquin on visquin. Cuidar les bones relacions personals i la 

capacitat de superar prejudicis i pors són ingredients essencials per a conrear la 

cultura de l’encontre, on s’estigui disposat no sols a donar, sinó també a rebre dels 

altres. L’hospitalitat, de fet, viu de donar i de rebre. 

En aquesta perspectiva, és important mirar els emigrants no sols en funció de la seva 

condició de regularitat o d’irregularitat, sinó sobretot com persones que, tutelades en 

la seva dignitat, poden contribuir al benestar i al progrés de tots, de manera 

particular quan assumeixen responsablement els deures en relació amb qui els acull, 

respectant amb reconeixement el patrimoni material i espiritual del país que els 

allotja, obeint-ne les lleis i contribuint als seus costos. Malgrat tot, no es poden reduir 

les migracions a la  seva dimensió política i normativa, a les implicacions 

econòmiques i a la mera presència de cultures diferents en el mateix territori. Aquests 

aspectes són complementaris a la defensa i a la promoció de la persona humana, a 

la cultura de l’encontre entre pobles i 

de la unitat, on l’Evangeli de la misericòrdia inspira i anima itineraris que renoven i 

transformen tota la humanitat. 

L’Església dóna suport a tots els qui s’esforcen per defensar els drets de tots a viure  

amb dignitat, sobretot exercint el dret a no haver d’emigrar per a contribuir al 

desenvolupament del país d’origen. Aquest procés hauria d’incloure, en el seu primer  
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nivell, la necessitat d’ajudar els països d’on surten els emigrants i els pròfugs. Així es 

confirma que la solidaritat, la cooperació, la interdependència internacional i la 

distribució igual dels béns de la terra són elements fonamentals per a actuar en 

profunditat i de manera incisiva sobretot en les àrees d’on parteixen els fluxos 

migratoris, de tal manera que cessin les necessitats que indueixen les persones, de 

manera individual o col·lectiva, a abandonar l’ambient natural i cultural propis. En tot 

cas, cal evitar, possiblement ja en el seu origen, la fugida dels pròfugs i els èxodes 

provocats per la pobresa, per la violència i per la persecució. 

Sobre això és indispensable que l’opinió pública sigui informada de manera correcta, 

fins i tot per a prevenir pors injustificades i especulacions a costa dels migrants. 

Ningú no pot fingir no sentir-se interpel·lat per les noves formes d’esclavitud  

gestionada per organitzacions criminals que venen i compren homes, dones i nens 

com  a treballadors en la construcció, en l’agricultura, en la pesca i en altres àmbits 

del mercat. Quants menors són encara avui obligats a allistar-se a les milícies que els 

transformen en nens soldats. Quantes persones són víctimes del tràfic d’òrgans, de la 

mendicitat forçada i de l’explotació sexual. Els pròfugs del nostre temps escapen 

d’aquests crims aberrants que interpel·len l’Església i la comunitat humana, de 

manera que ells puguin veure en les mans obertes de qui els acull el rostre del Senyor, 

«Pare entranyable [misericordiós] i Déu de tot consol» (2Co 1,3). 

Estimats germans i germanes emigrants i refugiats. A l’arrel de l’Evangeli de la 

misericòrdia, l’encontre i l’acolliment de l’altre s’entrecreuen amb l’encontre i 

l’acolliment de Déu: acollir l’altre és acollir Déu en persona. No us deixeu robar 

l’esperança i l’alegria de viure que brollen de l’experiència de la misericòrdia de Déu, 

que es manifesta en les persones que troben al llarg del seu camí. Us encomano a 

Maria Verge, Mare dels emigrants i dels refugiats, i a sant Josep, que van viure 

l’amargor de l’emigració a Egipte. Encomano també a la seva intercessió aquells qui 

dediquen energia, temps i recursos a la cura, tant pastoral com social, de les 

migracions. Sobretot, els imparteixo de cor la benedicció apostòlica. 

 

Francesc 

Vaticà, 12 de setembre de 2015, memòria del Sant Nom de Maria 
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Cançó “Refugis” 

Les cases ensorrades, les portes esventrades. 

Se’ns han obert les fonts 

de les tempestes i els malsons. 
 

Fujo i tinc por de fugir, 

Però em fa més por que em toqui a mi, que em fa més por quedar-me aquí. 
 

I marxo de les pedres 

de les que m’han vist néixer, i que no volen que me’n vagi. 

Mentre jo fujo del meu naufragi. 
 

No entendré els arbres ni les parles que els trobaré per totes bandes. 
 

Fujo de la por, fujo de la fam, i trobo la por en la pols 

i la fam estesa al fang. 
 

No miro més enrere, 

no hi ha cap més frontera. 
  
La casa tan guarnida, els paranys de la vida. 

El món se’m fa petit 

i ja no hi trobo cap sentit. 
 

Fujo i tinc por de fugir, 

però em fa més por quedar-me aquí, que sóc la por de no sortir. 
 

I surto del meu niu, tan còmode i tan ric. 

Tothom em diu que hi pugi, 

mentre jo fujo del meu refugi. 
 

Vull saber coses i paraules 

que em vénen d’altres bandes. 
 

Marxo de la por, marxo buscant i trobo la por en la pols 

i l’altre estès al fang. 
 

No miro més enrere, 

no hi ha cap més frontera. 
 

Al fons d’aquesta nit, 

no us lliga cap més mur. 
 

Només hi ha un pont que trontolla i sosté el vostre record. 

Arrossegant els peus, tot el camí insegur, tu hi entres pel sud, tu hi entres pel 

nord. 
 

Tremolant de llibertat, 

us trobeu al mig del pont. 

Com qui es menja un tros de pa compartiu una cançó. 

La música dels salvats, per cantar la dels perduts. 
 

No miris més enrere 

tu ets l’última frontera. 

 

Lletra: Albert Balasch  

Música: Josep Barcons 

 

 

 


