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La Plataforma d'Entitats Cristianes amb l'Immigrant celebra els primers 10 anys de
recorregut a Santa Maria del Pi, demanant més implicació per part de la societat
22 Abril, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Va ser a Santa Maria del Pi on va haver-hi el famós tancament d’immigrants l’any 2001, en
què unes 350 persones de diferents orígens es van tancar per reclamar els seus drets. Ara fa
deu anys, va néixer la Plataforma d’Entitats Cristianes amb l’Immigrant, amb el propòsit
de pal·liar aquesta situació, que en aquell temps va anar en augment i per vetllar pels drets
d’aquests nouvinguts.
Col·laboració
“El fet que hi hagués tancades a algunes esglésies de Barcelona i que algunes entitats
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cristianes ens pronunciéssim en vers això, no sempre d’una manera coincident, ens va portar
a dir, ens hem de trobar”. Així va ser l’inici de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb
l’Immigrant, segons el seu coordinador, Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. “Vam veure
que com església teníem una responsabilitat, i així ens vam començar a trobar ﬁns avui que
hem fet molta feina”, afegeix.
Tota la tasca feta durant aquests primers anys es va recordar durant la celebració del 10è
aniversari de l’entitat, que va organitzar un acte a Santa Maria del Pi, amb totes les més de
vint entitats que la conﬁguren per tal de reﬂexionar sobre allò viscut i el futur que les espera.
L’encarregat d’obrir l’acte va ser Mn. Josep M. Jubany, delegat de pastoral social, que va
introduir la pregària inicial de l’acte, una pregària centrada en la situació que pateixen tots
aquells que abandonen les seves llars fugint de la pobresa o el conﬂicte dels seus països.

Pilars de jústicia
Eduard Ibáñez va continuar, fent una retrospectiva de tota la tasca feta per part de l’entitat,
que durant tot el recorregut fet ﬁns ara ha perseguit tres objectius. D’una banda, crear a
Barcelona una “xarxa de solidaritat entre cristians” per plantejar els reptes que planteja la
immigració. En segon lloc, fer reﬂexionar a la societat, i així arribar al tercer objectiu, de “ser
una veu pública d’Església” especialitzada i representativa de la immigració.
“Portem deu anys de reﬂexió conjunta- explica Ibáñez-, davant els reptes del fenomen
migratori i per a valorar i fer propostes per tal que la societat sigui més acollidora i més
fraternal. Per defensar el dret a immigrar, el de totes les persones a ser tractades amb
dignitat i per exigir polítiques que ataquin les causes que empenyen molta gent a sortir dels
seus països”.
Obrir Europa
Tot i que segons va informar el coordinador, l’arribada de gent ja no és tan elevada com
durant els primers anys de l’entitat, la tasca encara continua, envers la situació de conﬂicte
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actual al món, on Europa ha de saber respondre. “Hi ha milions de persones que han sortit de
Síria i de molts altres països que truquen a les portes d’Europa i dels països benestants per
ser acollides fugint dels seus països en situació de conﬂicte”. L’entitat tal com va dir el
director de Justícia i Pau té “l’obligació d’exigir als poders públics i a la societat que siguin
hospitalaris amb aquestes persones en contra d’aquestes polítiques de fronteres que estan
portant a la gent a morir en l’intent”.
Des del cor
L’acte va comptar amb la intervenció de Mn. Gaspar Mora, teòleg i prevere de la diòcesi de
Sant Feliu, el qual va reﬂexionar sobre la bona actitud cristiana segons l’Evangeli. Aquest va
plantejar la seva intervenció al voltant del que Déu demana des del més profund de la
persona. Va explicar que més enllà de les paraules, el que preval és el fer, no anunciar sinó
actuar per fer un món just. “Que és el cor?”, va preguntar Mora, al que
va respondre: “l’actitud de la persona davant de la vida. Segons va dir, “hi hi ha dos
llenguatges, el del cor és el radical, el de Déu, que parla de l’actitud del cor i la realitat és
prendre decisions concretes i aquí està el desaﬁament.
No a la nostàlgia, sí al futur
Mn. Jubany va tancar el torn de les intervencions plantejant que no es tractava de mirar el
passat amb nostàlgia sinó de mirar el futur amb força i decisió. En la mateixa línia, Ibáñez va
insistir en un futur encara més actiu per a una “feina més important de
sensibilització i conscienciació i d’educació de les comunitats cristianes i la societat, perquè
hi hagi una societat més acollidora i respectuosa dels drets humans.
Una coral de gospel va entonar diverses cançons on tots es van sumar. Es marcava un ritme
continu com la tasca d’aquesta plataforma que ha de mirar endavant i ressonava una veu
clara, com el crit que l’entitat fa envers la justícia social cap a l’immigrant.
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