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EDITORIAL

Eliminem diferències!

A les vuit del matí tots els immigrants són pocs, a les
vuit del vespre sobren tots». Així es manifestà un al-
calde, després que el seu municipi fos escenari

d’actes violents en contra de la població emigrant. L’al-
calde expressà en veu alta, i de forma molt barroera, el
pensament de molts. Durant anys, hem llegit comentaris
econòmics i polítics on es
justificava la vinguda d’immi-
grants, perquè aquests eren
necessaris per suplir la mà
d’obra que ens feia falta. Els
nouvinguts eren considerats
no com persones, sinó no-
més com un factor de produc-
ció. El Sant Pare Benet XVI,
en la seva darrera encíclica,
denuncia el tractament que
sovint reben els immigrants:
Òbviament, aquests treballa-
dors no poden ser conside-
rats una mercaderia o una
mera força laboral. Per tant,
no han de ser tractats com
qualsevol altre factor de pro-
ducció. Qualsevol emigrant
és una persona humana que,
com a tal, té drets fonamen-
tals inalienables que han de
ser respectats per tots i en
qualsevol situació. (Caritas in
veritate n. 62)

En l’actual crisi econòmica
que vivim a Europa i en el
nostre país, hi ha el perill que
aquesta valoració de l’immi-
grant com un simple produc-
tor, s’agreugi. Ara, com que
no hi ha feina, ja no ens són
necessaris, i així tots els es-
tats europeus, també el nos-
tre, endureixen les lleis d’es-
trangeria posant més traves i
dificultant el reagrupament
familiar. I, també, hi ha el pe-
rill que entre la població crei-
xi un rebuig envers els estran-
gers. Ens eren útils en temps
de vaques grasses, ens sobren en temps de vaques ma-
gres.

Els creients en Jesucrist no ens podem deixar arrosse-
gar per criteris només econòmics i oportunistes. Cal que
no oblidem que tota persona té la gran dignitat de ser Fill
de Déu, que el manament de l’Amor, regal suprem pels
creients, ens diu que hem d’estimar a tot home i dona,

no pel que té i pel que ens dóna, sinó pel que és. El nou-
vingut ve a casa nostra per trobar el benestar que li és
negat en el seu país d’origen; ve fugint de la fam, de la
guerra, o d’altres infor tunis. «Tots podem veure el sofri-
ment, el disgust i les aspiracions que comporten els fluxos
migratoris». (Caritas in veritate n. 62)

El lema escollit per a la Jor-
nada Mundial de les Migra-
cions d’enguany és «La for-
mació dóna oportunitats,
eliminem diferències». Amb
aquest eslògan volem posar
l’accent, que tots tenim els
mateixos drets i deures i no
podem formar una societat,
justa i cohesionada, si clas-
sifiquem els ciutadans per
motius d’origen, de cultura
o de llengua. Un dels ele-
ments, bàsics, per aconse-
guir una societat sense dis-
criminacions, és que tots
tinguem les mateixes possi-
bilitats de formació. Forma-
ció en tots el seus àmbits:
escolar, professional, espor-
tiu… Això s’aconseguirà si
tots tenim accés a l’ensenya-
ment (en tots el seus graus:
bàsic, universitari, tècnic) i
també si ningú és rebutjat en
associacions culturals, clubs
esportius, grups de lleure i
altres.

Així com en una competi-
ció esportiva les regles han
de ser iguals per a tots, tam-
bé en una societat justa, tot-
hom ha de jugar en les ma-
teixes condicions. Cal que
siguem conscients que tots
juguem a casa i que hem d’e-
liminar les diferències. Si ho
fem així construirem un món
just. I els creients veurem
realitzat el desig del Senyor,
expressat per sant Pau en la

Carta als cristians d’Efes: «El designi de Déu és aquest: en
Jesucrist, per l’Evangeli, tots els pobles tenen part en la
mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen
la mateixa promesa.» (Ef 3)

Josep M. Jubany
Delegat de Pastoral Social

Diòcesi de Barcelona
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Amb el lema l’Església de Barcelona: «caminant en la di-
versitat», representants de diferents col·lectius d’immi-
grants, el departament de Migració de Càritas diocesana
de Barcelona, i la Delegació de Pastoral social, es reunei-

Caminant en la diversitat

Trobada amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions
18 de gener de 2009

El diumenge, 18 de gener de 2009,
l’Església de Barcelona celebrà la
Jornada Mundial de les Migra-

cions, amb el lema «la fraternitat va més
enllà de la Llei». Aquest lema és el ma-
teix que va presidir les jornades dels
dos anys darrers. El 2007, es posà l’ac-
cent en la Benvinguda, l’any passat en
el Diàleg, i en 2009 en el Compartir.

Convocats per entitats cristianes de
persones nouvingudes, pel Depar ta-
ment de Migració de Càritas Barcelona,
i la Delegació de Pastoral social, es tro-
baren en el Col·legi Sant Antoni M. Cla-

ret de Barcelona (carrer Nàpols-Sicília),
més de quatre-centes cinquanta perso-
nes, pertanyents a diversos col·lectius:
Llatianoamericans, filipins, xinesos, gui-
neans, polonesos, ucraïnesos, i tam-
bé d’algunes parròquies. Fou nombrosa
l’assistència de membres de la parrò-
quia de la Mare de Déu de la Llum de
L’Hospitalet de Llobregat, i de Sant Jau-
me, de Santa Coloma de Gramenet.

L’acte s’inicià amb un dinar que va
ser portat i compartit entre les perso-
nes que participaven en la trobada. Així
tothom tingué l’oportunitat de fruir de

menjars típics de diferents països. Cal
dir que n’hi va haver per a tothom. I com
en el relat evangèlic, en va sobrar en
abundància. A continuació el circ «Crec»
va amenitzar un espai lúdic on es va
dansar, cantar, jugar i sobretot riure.

Acabada aquesta primera part, tots
els assistents, més altres persones
que s’hi sumaren, es desplaçaren al
temple de la Sagrada Família on varen
ser rebuts, per Mn. Lluís Bonet Armen-
gol, rector de la parròquia. Després d’u-
nes paraules de benvinguda de Mn.
Lluís, s’organitzaren diversos grups per

xen periòdicament per reflexionar i coordinar la pastoral
amb immigrants. Fruit d’aquestes reunions són la convo-
catòria de trobades amb col·lectius d’immigrants. Al llarg
de l’any 2009, se’n celebraren dues.
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En el colegio de San Ramón de
Collblanch, en L’Hospitalet de Llo-
bregat, tuvo lugar el domingo 7 de

junio de 2009, el V Encuentro de enti-
dades cristianas de inmigrantes. Esta
vez fue un espacio de formación entor-
no a la figura de san Pablo: «Pablo, el
apóstol de los pueblos». Asistieron 250
personas de procedencia diversa: lati-
noamericanos, filipinos, polacos, chi-
nos, ucranianos, guineanos… 

El acto se inició a las 11 de la ma-
ñana con una conferencia del Padre
Rafel Gasol, salesiano. El P. Gasol hizo
una presentación muy pedagógica de
la actividad misionera de san Pablo,
así como de los principales temas que
el apóstol desarrolló en sus car tas.
Después, por comunidades lingüísti-
cas, se reflexionó sobre lo que el po-
nente había expresado. A mediodía, se
compartió el almuerzo, una buena pae-
lla y en la sobremesa hubo una ac-
tuación de danzas del Paraguay y el
P. Héctor Raul Zimmer de la comuni-
dad ucraniana nos sorprendió a todas

las personas asistentes como anima-
dor de la velada.

En un ambiente de amistad se entre-
gó a Juana Martín Martín, responsable
de Migración de Cáritas, un bonito ra-
mo de flores como reconocimiento a su
larga trayectoria en el mundo de la inmi-
gración. Este sencillo homenaje se une
al que la Generalitat le hizo con la con-
cesión de la Creu de Sant Jordi 2009. 

El V Encuentro de entidades cristianas
de inmigrantes finalizó con la celebra-
ción de la Eucaristía en la parroquia de

FULL DOMINICAL
17 de gener de 2010

IIIJORNADA MUNDIAL DE LES MIGRACIONS -  Càritas
BARCELONA, SANT FELIU DE LLOBREGAT i TERRASSA

Càritas

San Pablo, nexo de unión en el V Encuentro 
de entidades cristianas de inmigrantes
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visitar amb deteniment l’excepcional
temple sorgit de la ment genial d’Antoni
Gaudí. Persones col·laboradores de la
parròquia, i alguns altres (prèviament
preparats per Mn. Lluís Bonet) i el ma-
teix Mn. Lluís, feren de guies. Durant el
trajecte de la visita no tan sols s’ex-
plicà els aspectes artístics de la Sagra-
da Família, sinó que també es destacà
la història del temple: el seu origen, la
importància per a la ciutat, i la història
de la seva construcció.

Llengües diverses, una mateixa fe

Finalitzada la visita, ja en l’interior de
l’església, es féu una pregària. Tots els
col·lectius ens convidaren a resar per
algunes intencions particulars i també
pels pobles en guerra, especialment en
la franja de Gaza, i per la unitat dels
cristians (el dia 18 començava la Set-
mana de Pregària per la Unitat dels
Cristians). Acabà l’acte amb una ac-
tuació musical del cor de l’Església d’U-

craïna. Especialment emotiu fou el cant
de la nadala Santa nit. Tothom fou con-
vidat a cantar-la en la seva llengua ma-
terna.

Fou doncs una jornada on es com-
partí, l’amistat, la pregària, el dinar, i
la festa. I per damunt de tot, com ja ha
passat en altres trobades d’aquest cai-
re, fou un dia on es va viure la «catolicitat»
de l’Església. Diferents són les parles,
els orígens, els costums, la història,
però a tots ens uneix una mateixa fe.

San Ramón de Collblanch. Fue durante
el ofertorio cuando cada grupo compar-
tió con los restantes las reflexiones de la
mañana. En la Eucaristía, como es habi-
tual en estos encuentros, participaron to-
das las comunidades con sus cantos y
ofrendas. El balance del encuentro es
muy positivo y el propósito es continuar
trabajando en este camino y también co-
laborar en el Plan Pastoral del Arzobis-
pado de Barcelona puesto que uno de
sus objetivos es la presencia de emi-
grantes en nuestras comunidades.
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Ve la Graciela feta un mar de llàgrimes. És de na-
cionalitat equatoriana i està a Espanya de forma
irregular. Compartia la vida amb el seu marit, tam-

bé equatorià, que bevia molt i sovint la pegava, fins el dia
que ella va dir prou i va decidir denunciar-lo a la policia. 

Des del moment que el va
denunciar, es van activar una
sèrie de mesures per protegir-
la i permetre-li tirar endavant
sense el seu marit. En primer
lloc, es va dictar una ordre de
protecció a favor d’ella. Des-
prés, se li atorgà una autoritza-
ció provisional de residència i
treball per tal de què es po-
gués guanyar la vida, mentre
durava tot el procediment pe-
nal contra el seu maltractador.
Paral·lelament, pogué sol·licitar
autorització de residència i tre-
ball per circumstàncies excep-
cionals, autorització que es
concediria únicament si es dic-
tava sentència condemnatòria
contra el seu marit. 

Malauradament, les proves
que ella va aportar al judici no
es van considerar suficients
per demostrar que hi havia ha-
gut maltractaments i el jutge
penal va absoldre el seu marit.
A par tir d’aquell moment, va
perdre totes aquelles mesures de protecció que se li ha-
vien proporcionat i la seva sol·licitud d’autorització de re-
sidència i treball per circumstàncies excepcionals fou de-
negada. Però, no només això, als pocs dies de dictar-se
la sentència, rebé una carta en la qual se li comunicava
que s’aixecava la suspensió del seu procediment san-
cionador i per tant, que es proposava la seva expulsió
d’Espanya, perquè hi estava de forma irregular. Al rebre
aquesta carta, es quedà estupefacta i corregué, deses-
perada, cap al nostre servei, perquè no entenia res. 

Acabava de rebre una pallisa i no recordava res

Jo li vaig preguntar si recordava que, en el moment que
ella va anar a la policia i va denunciar al seu marit, li van
fer signar alguna cosa o la van informar que se li inicia-
va un procediment d’expulsió. Ella va respondre que no

recordava res, que acabava de rebre una pallissa del seu
marit i que estava molt confusa i nerviosa. 

Li vaig haver de dir que en aquell moment, quan la po-
licia va veure que no tenia autorització de residència a
Espanya, li van iniciar un procediment d’expulsió per es-

tada irregular, que va quedar
suspès durant el procediment
penal contra el seu marit, però
que com els maltractaments
no s’havien pogut provar, ara el
procediment que havia estat
suspès tiraria endavant i pro-
bablement acabarien acordant
la seva expulsió d’Espanya.
Que, desgraciadament, així ho
establia la nova Llei d’Estran-
geria.

«No denunciaran per por de
ser expulsades»

Ella no parava de plorar i de re-
petir que no entenia res, que
l’havien informat que s’havia
aprovat el «Pla d’atenció i pre-
venció de la violència de gè-
nere en població estrangera
immigrant 2009-2012» per a
protegir a noies que, com ella,
estaven en una situació d’es-
pecial vulnerabilitat, donat que
no tenien cap tipus de xarxa fa-

miliar ni social per recolzar-les. Es preguntava: «com és
possible que per una banda, es faci tot un pla per pro-
tegir-nos i, per l’altra, se’ns iniciï un procediment d’ex-
pulsió quan ens atrevim a denunciar els nostres agres-
sors? Què és més important per a l’Administració la vida
i integritat física de les persones que vivim aquí o la nos-
tra situació administrativa? 

»A priori, no sabem mai si un jutge ens donarà la raó,
amb la qual cosa les noies irregulars, com jo, no denun-
ciaran a la policia per por a ser expulsades, i el resultat
final és que les nostres vides continuaran en perill i
aquells que ens agredeixen seguiran sense ser casti-
gats». Vaig pensar que, desgraciadament, tenia raó.

Imma Mata 
Advocada. Cap de Migració 

de Càritas diocesana de Barcelona

Com un malson
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