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Casa nostra, casa vostra és una 
campanya que va néixer en el si d’un 
gran grup de persones que treballen 
en el món de la comunicació i que el 9 
de maig passat —precisament quan es 
commemorava el Dia d’Europa a tot 
el territori de la Unió Europea— van 
coincidir als camps de refugiats de la 
frontera de Grècia amb Macedònia 
per fer-hi una sèrie de projectes pro-
fessionals o de voluntariat.

A la tornada, van decidir que ha-
vien de denunciar el que hi havien 
vist i que calia fer alguna cosa per 
canviar la situació de tantes persones 
refugiades i migrants. A poc a poc, van 
anar sumant complicitats de moltes 
persones que volien donar resposta 
a l’anomenada «crisi migratòria» que 
viu la Mediterrània.

«Quan vam notar que el projecte 
anava creixent, ens vam adonar de 
seguida que l’havíem de compartir i 
obrir a la participació de la societat 
civil i de les entitats. Ara, Casa nostra, 
casa vostra ja no és ningú en concret 
i és tothom alhora. Som un grup de 
persones independents i un conjunt 
d’entitats del país. Som cultura i som 
societat civil. Som arquitectes, perio-
distes, obrers, advocats, autònoms, 
persones a l’atur, intel·lectuals, estu-
diants... I compartim una profunda 
preocupació per la situació que viuen 
milers de persones migrants i des-
plaçades per força, dins i fora de la 
Unió Europea», explica Xavi Rosiñol, 
coordinador de Comunicació de Casa 
nostra, casa vostra.

I afegeix: «Volem acollir persones 
que fugen de les guerres, de la fam, 
de la persecució política, per motius 
d’orientació sexual o per les seves 
creences. Però també volem acollir 
aquelles persones que ja són aquí i 
continuen tenint dificultats per de-
senvolupar una vida digna. A totes 
aquestes persones els volem dir: “Ca-
sa nostra és casa vostra.”»

Xavi Rosiñol recorda que «els ob-
jectius de Casa nostra, casa vostra 
són informar sobre la situació de 
les persones refugiades i migrants, 
conscienciar l’opinió pública sobre 
aquesta realitat, mobilitzar la ciuta-
dania i pressionar les institucions per 
aconseguir un canvi en les polítiques 
de migració i refugi. L’any passat, van 
morir 5.000 persones intentant creuar 
el Mediterrani d’una riba a l’altra. En 
comptes de donar-hi una resposta 
política responsable, la Unió Europea 
ha acordat que aquest 2017 es gastarà 
quatre vegades més diners a protegir 
les fronteres que no pas a acollir per-
sones. Cal que tothom sàpiga que això 
està passant perquè és l’única manera 
que deixi de passar».

Tota la campanya es pot seguir al 
web www.casanostracasavostra.cat i 
a les xarxes socials Facebook, Twitter 
i Instagram amb el nom d’usuari @vo-
lemacollir i l’etiqueta #volemacollir.

Objectiu fonamental de la campanya «Casa nostra, casa vostra»

Catalunya, terra d’acollida

Manifestació a Barcelona

Actualment, Casa Nostra Casa Vos-
tra és una entitat sense ànim de lucre 
constituïda com a associació. La seva 
missió essencial és desenvolupar la 
campanya Casa nostra, casa vostra, 
que té com a objectiu fer una crida 
a les institucions catalanes a actuar 
definitivament davant de la situació 
de totes aquelles persones que s’han 
vist obligades a fugir forçosament de 
casa seva. «La campanya, de moment, 
només es du a terme a Catalunya; està 
plantejada per entitats de Catalunya 
i adreçada a les institucions d’aquí», 
afirma Xavi Rosiñol.

Les fonts de finançament de la 
campanya són les aportacions eco-
nòmiques, la venda de material de 
la campanya i les entrades per al Gran 
concert per a les persones refugiades, 
que va tenir lloc el dissabte 11 de fe-
brer al Palau Sant Jordi de Barcelo-
na. Un gran espectacle dirigit per La 
Fura dels Baus que va comptar amb 
actuacions de personalitats del món 
de la música, com Joan Manuel Ser-
rat, Pablo López, Macaco, Lluís Llach 
o Sopa de Cabra. Els fons recaptats 
cobriran, en primer lloc, les despeses 
de la campanya. Un cop cobertes, tots 
els beneficis generats es destinaran 
íntegrament a projectes d’entitats 
sense ànim de lucre que treballin en 
temes de migració i refugi.

En el marc de la campanya, el dis-
sabte 18 de febrer, a les quatre de 
la tarda, la plaça Urquinaona de Bar-
celona acull la manifestació Volem 

Solidaritat i compassió

Nombroses organitzacions, enti-
tats, moviments, empreses i persones 
a títol individual ja s’han adherit al 
manifest de la campanya. Catalunya 
Cristiana i Ràdio Estel també ho han 
fet.

«Calia una campanya de mobilitza-
ció i sensibilització que donés sortida 
als desigs de solidaritat i a la indigna-
ció que una bona part de la societat 
catalana ha manifestat davant de la 
crisi dels refugiats. Des de Cristianisme 
i Justícia hem seguit de prop els es-
deveniments intentant en la mesura 
de les nostres possibilitats introduir 
elements que ajudessin a ampliar la 
mirada i a aprofundir en un proble-
ma que no s’esgota en la crisi actu-
al», comenta Santi Torres, membre 
de l’equip directiu de Cristianisme i 
Justícia. 

«Ens preocupa molt especialment 
—constata Torres— la situació que es 
produeix en alguns camps de refugi-
ats, ens preocupa la situació de molts 
refugiats de països africans sovint ig-
norats, ens preocupa que això coin-
cideixi amb un creixement d’actituds 
xenòfobes en determinants partits de 
dins i fora de la Unió Europea... Per 
això ens hem sumat a la campanya 
perquè hi veiem una oportunitat de 
mostrar la determinació de no dei-
xar-nos vèncer per la por i sobreposar 
a aquesta por sentiments d’humani-
tat, solidaritat i compassió vers l’altre, 
sigui qui sigui, vingui d’on vingui.»

Des de Cristianisme i Justícia, «cre-

Acollir, sota el lema «Prou excuses. 
Acollim ara», en favor de l’acollida de 
persones refugiades i migrants, «que 
acaba al passeig Marítim per clamar, 
davant del mar, que no volem que 
ningú més hi mori i que, per això, 
volem acollir», informa Xavi Rosiñol.

«Aquesta manifestació —posa en 
relleu Rosiñol— vol interpel·lar di-
rectament a les institucions perquè 
n’assumeixin les responsabilitats. Cal 
trencar la cadena d’excuses que ha 
fet que ni la Generalitat ni el Govern 
espanyol hagin complert els com-
promisos d’acollida que van assumir. 
La manifestació també reclama eines 
efectives per millorar l’acollida de les 
persones refugiades i migrants un cop 
establertes a Catalunya, mitjançant 
mesures concretes en sanitat, educa-
ció i habitatge.» 
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iem que Catalunya, la 
societat civil i les ins-
titucions han treballat 
bé els darrers mesos 
per preparar les co-
ses perquè l’acollida 
quan es pugui produir 
sigui la millor possible. 
L’acollida és habitatge 
i condicions materi-
als, però és sobretot 
acompanyament i 
suport a les persones 
que arriben. L’acollida 
quan s’activa fa bé a 
tothom, a qui és aco-
llit òbviament, però 
també a qui acull, 
en la mesura que ens 
treu de nosaltres mateixos i ens obre 
a l’altre». 

«Oxfam Intermón ha decidit par-
ticipar en aquesta campanya de la 
societat civil, com procura participar 
de totes les iniciatives unitàries que 
pretenen sensibilitzar i provocar can-
vis. El tema de l’arribada de persones 
a Europa i la penosa acollida que Eu-
ropa està donant fa imprescindible 
una resposta ciutadana. Tot i que per 
a nosaltres el concepte refugiats no 
és nou ni el limitem exclusivament a 
Europa», assenyala Francesc Mateu, 
director d’Oxfam Intermón a Catalu-
nya. I observa que «l’acollida, tècni-
cament, ha de realitzar-la el Govern 
i té tots els mecanismes habituals per 
fer-la. L’acollida humana, la ment 
oberta davant d’altres realitats i cul-
tures, és sempre una responsabilitat 
de tothom».

Construir ponts, no murs

«A la Fundació Migra Studium tre-
ballem per la dignitat i els drets de les 
persones migrants més vulnerables 
a través de l’acollida, la formació i 
la incidència política. La proposta 
que arriba de la campanya Casa nos-
tra, casa vostra ofereix la possibilitat 
de visualitzar la realitat que estan 
vivint tantes persones migrants o 
refugiades, obligades a fugir de casa 
seva; alhora, demana una resposta 
institucional i social que ens permeti 
esdevenir terra d’acollida. Conside-
rem que la nostra acció diària i els 
objectius de la campanya estan en 
plena sintonia i per això ens hem 
sentit cridats a sumar-nos-hi, ajudant 
a fer visible el desig de construir ponts 
en lloc de murs», argumenta María 
del Carmen de la Fuente, directora 
de la Fundació Migra Studium-Servei 
Jesuïta a Migrants.

Així mateix, reconeix que «cal la 
voluntat real —i política— d’acollir 
les persones que arriben fugint de la 
guerra, la fam i la misèria, i cercar les 

estratègies necessàries per fer-la efec-
tiva. Ha de ser una acollida que posi 
al centre la persona, reconeixent-ne 
la dignitat i el valor. S’ha de construir 
des de la provisió dels serveis mate-
rials necessaris, però també des de la 
trobada amb l’altre, des de l’encontre 
i el diàleg. És així com ens obrirem a la 
possibilitat de créixer individualment 
i, com a societat, enriquint-nos amb 
les experiències, coneixements i relats 
de les persones que arriben».

Per la seva banda, Xavier Costa, 
tècnic de projectes de VOLS (Volun-
tariat Solidari), expressa que «veient 
la situació que pateixen centenars de 
milers de persones al món, que han 
de fugir de casa seva per la guerra, 
la pobresa, la misèria i la injustícia 
buscant un futur millor, no entenem 
com algú pot decidir no participar en 
la campanya Casa nostra, casa vostra. 
Es tracta d’un tema d’humanitat, de 
dignitat, de valors, d’ajudar al proïs-
me, etc. Ens avergonyim dels estats 
europeus que ens representen, que 
no són capaços de donar una resposta 
d’acollida i dignitat cap a les persones 
que ho necessiten, i des de la societat 
civil, les entitats, hem d’aixecar la 
veu per dir “Prou! Nosaltres sí que 
volem acollir, i si no ho feu vosaltres 
nosaltres estem disposats a fer-ho.”»

«Les entitats de cooperació que 
treballem en països empobrits i d’al-
tres que fan atenció directa a casa 
nostra amb persones nouvingudes, 
des de fa molts anys ja denuncià-
vem que la situació d’injustícia en 
un món globalitzat, però cada cop 
més desigual, estava abocat a grans 
moviments de persones obligades a 
deixar la seva terra. Fins que no s’ha 
convertit en un “espectacle mediàtic” 
no ha estat un tema prioritari per als 
governs europeus. No oblidem que hi 
ha molts altres països que des de fa 
molts anys ja estan suportant aquesta 
allau de persones refugiades», revela 
Xavi Costa.

I afegeix: «Ara ha explotat a Euro-

pa, però es veia a venir, tothom ho 
sabia, però sembla que a ningú no 
li importava. En aquests moments és 
hora d’ajudar, acollir, acompanyar les 
persones que ho necessiten. I ho hem 
de fer com sigui, des de les adminis-
tracions, la societat civil... Tots hem 
d’anar plegats, però el gran repte és 
crear un món just i solidari en què les 
desigualtats no obliguin mai a ningú 

a marxar de casa seva. Repetim “Casa 
nostra és casa vostra. Us esperem amb 
els braços ben oberts”.»

Més de 12.000 persones de vint 
localitats catalanes han vist fins ara 
l’exposició itinerant Refugiats, per 
què?, organitzada per FundiPau, 
que reflexiona sobre les causes que 
provoquen que milers de persones 
hagin de fugir de casa seva. A partir 
de finals de febrer, la mostra recorrerà 
les comarques de Girona. «Si volem 
afrontar seriosament el drama de 
65.000.000 de persones desplaçades i 
refugiades, cal prevenir els conflictes 
armats, posar el comerç d’armes sota 
control i prioritzar de forma efectiva 
la protecció de tots els drets humans», 
apunta Jordi Armadans, director de 
FundiPau. 

La consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Dolors Bassa, va 
anunciar el 8 de febrer que la Gene-
ralitat de Catalunya ja té registrades 
1.270 persones que s’han ofert per 
ser «mentors» per tal d’oferir ajuda 
als refugiats. Ho va dir al Parlament, 
després que el mes de gener la Gene-
ralitat posés en marxa el Programa 
Català de Refugi pel qual, entre altres 
qüestions, reclamava la col·laboració 
ciutadana per ajudar els refugiats a 
integrar-se.




