Full Dominical
19 de gener de 2014

FULL DOMINICAL

JORNADA MUNDIAL DE LES MIGRACIONS - Càritas
BARCELONA, SANT FELIU DE LLOBREGAT i TERRASS A

I
Càritas

EDITORIAL

D

«

Caminar junts en la diversitat,
un repte per assolir

iverses són les parles i diversos són els homes i convindran molts noms a un sol amor». Aquests versos corresponents a la Pell de Brau de Salvador Espriu, del naixement
del qual aquest any hem celebrat el centenari, ens ajuden a reflexionar sobre la realitat multicultural del nostre país. Passejant pels nostres carrers ens
adonem que avui Catalunya és
un país format per persones de
diverses cultures i parles. Som
conscients que no és senzill gestionar aquesta diversitat. És molt
humà tenir certa aprensió per tot
el que és diferent. Ens hem de felicitar perquè, malgrat que han existit alguns episodis lamentables,
la convivència entre nosaltres és
molt correcta. Però, també, siguem sincers, encara estem bastant lluny del desig del poeta, quan
diu: «Convindran molts noms a un
sol amor.»
Per molts motius Catalunya
viu moments excepcionals, tant
pel debat que hi ha sobre el seu
futur com per la greu, i ja molt llarga, crisi econòmica que estem patint. Ara, més que mai, és important que tots sumem esforços.
Cada ciutadà, independentment
d’on hagi nascut i de quina sigui
la seva condició, cultura, parla;
és important per a la construcció
d’una societat més justa, solidària i cohesionada. No podem excloure a ningú. Ningú s’ha de sentir exclòs. Això només s’aconseguirà quan tots posem el millor
de nosaltres mateixos, deixant de
costat els par ticularismes que
ens separen, i amb generositat
creem llaços d’amistat i ajuda els
uns amb els altres.
Tot i més, quan molts dels
que provenen de fora ja fa anys
que conviuen amb nosaltres, els
seus fills han nascut a casa nostra i s’han escolaritzat a les nostres escoles. Ja no són nouvinguts, ni immigrats, sinó veïns
nostres que provenen d’altres països. Aquesta diversitat, lluny
d’afeblir-nos, ens enriqueix. Gràcies a ells avui tots som més coneixedors d’altres cultures, d’altres sabers.

Hem de ser conscients que aquesta realitat multicultural no és
un fet esporàdic en la nostra història, la multiculturalitat és una
realitat irreversible. Sap molt de greu que no tothom accepti aquest fet. Existeixen entre nosaltres molts perjudicis i des
d’algunes instàncies es fomenten
xenofòbies, criminalitzant al que
no ha nascut aquí de fomentar l’atur. Les administracions continuen
posant moltes traves per a la seva regularització. A la nostra ciutat de Barcelona hi ha col·lectius
que viuen en condicions infrahumanes, per exemple en naus industrials sense cap mena de condicionament.
Catalunya sempre s’ha distingit per ser un país d’acollida. La
solidaritat amb els que pateixen
és molt gran —en tenim una mostra amb les campanyes a favor dels
damnificats per qualsevol desastre,
les col·lectes de Càritas, etc.—;
per això sorprèn quan alguns justifiquen i recolzen polítiques contràries a acollir persones que, fugint de la guerra i de la fam, vénen
a cercar un món millor a casa nostra. Les paraules del Papa Francesc en el seu viatge a l’illa de
Lampedusa ens han de fer reflexionar als creients. El Papa ens
deia que en un món globalitzat,
hem globalitzat la indiferència
davant del patiment. «Vergonya»,
clamava el Bisbe de Roma davant dels morts ofegats en el Mediterrani.
La Jornada del dia del migrant
amb el seu lema «Caminem junts
en la diversitat, font de riquesa», és un dia en què tots estem
convidats a reflexionar i, si cal,
convertir-nos, sobre la realitat
multicultural. No podem ser un
país on ens tornem vermells de
vergonya per no ser solidaris, i
hem de voler una societat on convisquem molts noms en un
sol amor.
Mn. Josep M. Jubany
Delegat de Pastoral Social
de l’Arquebisbat de Barcelona

JORNADA MUNDIAL DE LES MIGRACIONS - Càritas
BARCELONA, SANT FELIU DE LLOBREGAT i TERRASS A

II
Càritas

FULL DOMINICAL

Activitats del grup «Caminem jun
la convivència
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aminem junts en la diversitat» és un grup eclesial format per
persones i comunitats que promovem una pastoral multicultural, oberta i integradora, que respongui a la diversitat
d’orígens, tradicions i cultures de les cristianes i cristians que avui
formem l’Església a Catalunya.
Volem que la pastoral amb els nouvinguts o immigrants no sigui una pastoral específica o segregada, sinó una pastoral transversal que abasti tots els àmbits de la vida de l’Església. Per ai-

Des de «Caminem Junts en la diversitat» organitzem
activitats que s’emmarquen en un programa
de formació i celebracions amb les quals volem
crear espais de trobada i convivència

xò, en el nostre col·lectiu hi participen persones nouvingudes i també autòctones, i vetllem per arrelar, sobretot, a la xarxa de parròquies i arxiprestats.
Hem nascut a Barcelona i estem vinculats a la Pastoral Social
Diocesana, però tenim vocació de treballar plegats amb les diverses Esglésies a Catalunya de cara a redefinir la nostra identitat
col·lectiva, respectuosa amb la tradició, cultura i història pròpies i,
alhora, acollidora de la multiculturalitat de la nostra societat.

perquè persones de diversos orígens comparteixen
la riquesa de la seva cultura. Aquestes són
les activitats que hem realitzat al llarg
del curs 2012-2013:

XIV TROBADA DIOCESANA (27 d’octubre de 2012)
Reflexió i debat: «El Concili Vaticà II, testimoni
d’una Església esperançada i crítica, fidel a Jesús
i oberta al món», a càrrec de Xavier Alegre

E

l dissabte 27 d’octubre, va tenir lloc la primera trobada del curs de «Caminem junts en
la diversitat». Aquesta trobada es va dedicar
a la formació i el tema va ser el Concili Vaticà II,
amb motiu dels cinquanta anys del seu inici.
A la sala d’actes del Col·legi de les Xaverianes
es van reunir un grup de cinquanta persones i Xavier Alegre, professor de la Facultat de Teologia
de Barcelona i de la Universitat catòlica del Salva-

dor, va presentar el tema. Ell va posar l’èmfasi en
la novetat que suposa el Concili i de com el seu
missatge continua essent vigent en els nostres
dies.
Després de la dissertació del ponent hi va haver
un ric diàleg, on es va posar de manifest el desig
per part d’alguns de continuar estudiant el tema,
ja que malgrat el mig segle transcorregut els ensenyaments conciliars continuen tenint vigència.

XV TROBADA DIOCESANA (27 de gener de 2013)
Jornada Mundial de les Migracions: «Diversitat, font de riquesa»

© ARXIU CÀRITAS

© ARXIU CÀRITAS

S

© ARXIU CÀRITAS

Els assistents a l’Eucaristia van gaudir
de les tradicions d’altres cultures
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ota el lema «Diversitat, font de riquesa», el diumenge 27 de gener es va
celebrar a la Parròquia Mare de Déu
de Bellvitge la Jornada Mundial de les Migracions.
L’acte va començar a les 12 del migdia,
amb la participació a l’Eucaristia dominical
de la Parròquia.
La Missa va ser presidida pel rector P. Josep
A l’homilia es va subratllar la riquesa eclesial que
Miquel Esteban i concelebrada per Mn. Ave- aporten les persones procedents d’altres llocs
lino Sápida, rector de la Parròquia personal
Immaculada Concepció i San Lorenzo Ruiz
(par ròquia filipina) i Mn. Josep M. Jubany,
delegat de Pastoral Social.
A la celebració hi participaren molts membres de les parròquies de l’Hospitalet, i també es va comptar amb una presència molt
nombrosa de les comunitats ucraïnesa,
xinesa, filipina, guineana, llatinoamericana, així com de diferents parròquies del bisDurant l’Eucaristia es va pregar
bat.
per la convivència i la pau

Els joves de la comunitat filipina
van col·laborar amb els cants
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A l’homilia, el P. Josep Miquel, a partir dels
textos del diumenge, va subratllar la riquesa eclesial que significa que a les nostres
comunitats hi hagi persones procedents
d’altres llocs que ens enriqueixen amb la
seves sensibilitats i cultures. Les pregàries
dels fidels es van pronunciar en diferents
idiomes, i va ser especialment emotiva la
d’un jove senegalès que viu en un dels assentaments del Poble Nou.
Finalitzada l’Eucaristia, es va fer una breu
presentació de la realitat del barri de Bellvitge i Carme de la Fuente, membre de la
fundació «La Vinya», va explicar els projectes socials que duen a terme. «La Vinya» va
ser promoguda l’any 2008 per les comunitats de les Parròquies de la Mare de Déu de
Bellvitge, Sant Joan Evangelista i Santa Maria del Gornal.
L’acte va continuar amb un dinar que va
reunir unes cent persones, que van omplir
la sala. Va ser un moment de convivència

XVI TROBADA
DIOCESANA
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nts en la diversitat» per promoure
a multicultural

El dinar de germanor va aplegar
unes cent persones

que va convidar a compartir realitats diferents.
A les tres de la tarda, el grup «Forn de
teatre» va representar l’obra Mustafà se’n
va al replà. Aquest grup de teatre està adherit a la campanya antirumors de l’Ajuntament
de Barcelona. A partir d’un fet quotidià, denuncia els perjudicis que hi ha a la nostra

Besalú i Banyoles. Hi van par ticipar 218
persones pertanyents a les comunitats filipina, ucraïnesa, xinesa, de Benallar, de les
parròquies Bon Pastor, El Carme, Santa
Mònica i Sant Paulí de Nola de Barcelona,
la Mare de Déu de la Llum de l’Hospitalet i
Sant Jaume de Santa Coloma de Gramenet;
així com també membres del Secretariat de
la Pastoral gitana.
Els participants es van trobar a la Plaça
Universitat per anar cap a Besalú, on van poder visitar la ciutat i participar activament
a l’Eucaristia de la parròquia, que els va acollir amb molta calidesa.
Després es van dirigir a Banyoles, on van
dinar a la vora del llac i van gaudir del bon
temps, tot visitant el poble, i alguns van
aprofitar per banyar-se o bé passejar en bars va organitzar una sessió de cinema
ca.
i debat amb la pel·lícula Pan y Rosas
A les sis de la tarda van arribar a Barceal Centre Barceloneta de Càritas. Una
lona després d’una jornada plena de vivènpel·lícula que denuncia la situació que pateicies i durant la que es va viure un intens
xen les persones que treballen en condicions
sentiment de comunitat.
d’explotació i que va generar un ric debat.

(20 d’abril de 2013)
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societat, i en aquesta obra explica el malestar que produeix en una comunitat de veïns
que un estranger visqui en un pis de l’escala. La particularitat d’aquesta companyia és
que acabada l’obra convida els espectadors
a aportar el seu parer i els convida a posarse en el paper d’alguns dels protagonistes.
El debat que es va originar va ser molt ric i
va permetre descobrir el talent interpretatiu
d’alguns dels presents.
Després es va fer una pregària, envoltada d’un ambient de meditació i silenci, acompanyada amb alguns cants. Els assistents
van meditar el text evangèlic de la trobada
de Jesús i la sirofenícia.
La darrera part de la Jornada es va celebrar a l’ermita de Bellvitge, on als participants se’ls va explicar el seu origen i la seva
història. I per cloure la trobada, que va ser
tot un èxit en comptar amb la participació de
més de 300 persones al llarg de tot el dia,
es va cantar el Virolai.

Aquesta ha estat la quarta sortida anual
de «Caminem junts en la diversitat». Els anys
anteriors van organitzar visites a Montserrat,
el Santuari de Queralt, el Santuari de Lourdes de la Nou i Poblet.

XVIII TROBADA
DIOCESANA
(6 de juliol de 2013)

E

XVII TROBADA
DIOCESANA
(2 de juny de 2013)
Convivència a Besalú i Banyoles
l diumenge 2 de juny, el col·lectiu «Caminem junts en la diversitat» va organitzar una sortida de convivència a

E

E

s va aprofitar l’estiu per organitzar una
sessió de cinema, debat i gelat a la
platja amb la pel·lícula Adivina quién
viene a cenar.
La història d’una jove de família benestant que presenta als seus pares el seu promès negre va encetar un debat sobre les
reaccions davant les persones que són diferents a nosaltres.
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La importància de l’acollida i l’ajuda per generar
històries de superació
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• Nena menor d’edat que va viatjar a Espanya per passar unes
vacances amb una família d’acollida. Una malaltia greu va fer que
no pogués retornar al camp de refugiats d’on procedia, perquè perillava la seva vida. La família acollidora no va dubtar a mantenir el seu suport i donar-li les oportunitats que no podia tenir al
seu país.
Durant els primers anys, el fet de ser menor va ser un seriós obstacle perquè la família d’acollida no en podia tenir la representació legal. Però ara ja és major d’edat i, tot i que encara té complicacions en relació a la seva documentació, compta amb un títol
d’auxiliar de geriatria, treballa en aquest àmbit i continua estudiant. Pot ajudar econòmicament a la seva gent d’allà i també, en

L’acollida i el suport són essencials per tenir un procés migratori reeixit

ocasions, ha pogut ajudar a la seva família d’aquí que, com tantes,
pateix l’atur i dificultats econòmiques.
• Noia subsahariana, va arribar també en pastera, embarassada, sola i fugint de pràctiques culturals inacceptables. Va haver de
deixar un fill, delicat de salut, que més tard va morir sense que ella,
que no tenia passaport, pogués viatjar per plorar-lo com a mare.
La seva lluita per la vida continua sent dura, tanmateix té documents, treballa i cuida la seva nena, nascuda aquí. Ha trobat persones que l’han ajudat, i Càritas ha estat en tot moment al seu
costat, i així ha pogut vèncer enormes dificultats pel fet de ser dona, estrangera, indocumentada, pobra i haver de superar un dol
des de la distància.
Tots tres són els protagonistes dels seus processos, el mèrit
és seu. Però les històries de vida d’aquest noi i d’aquestes noies
també ens conviden a fer una reflexió sobre les persones que els
han estès la mà i que, amb la seva actitud generosa, construeixen el món millor que tots volem: on els qui ho tenen més difícil
puguin tenir una oportunitat.
Isabel Mas
Advocada del Departament de Migració
de Càritas Diocesana de Barcelona

Edició d’aquest suplement: Càritas Diocesana - Dep. Comunicació Via Laietana 5, entl. 08003 Barcelona - E-mail: infocaritas@caritasbcn.org
Web: www.caritasbcn.org - Dip. legal B. 3028-1958 - Realització: Impresión Offset Derra, s.l.

• Noi de Nigèria, va venir a Espanya en pastera. Més tard, va
arribar a Barcelona indocumentat, és a dir, sense passaport; amb
la complicació que suposa l’obtenció d’aquest document en tractar-se de Nigèria. Sense passaport hom no pot inscriure’s al padró
d’habitants, i sense padró es fa difícil provar que s’està a Espanya, requisit imprescindible, entre d’altres, per obtenir l’autorització de residència.
Però va tenir sort, o bé se la va guanyar: una parròquia ha estat al seu costat quasi des de l’inici. El suport ha estat actiu: l’han
acollit, allotjat, orientat, s’han mogut per ell. Avui estem tots satisfets perquè, finalment, compta amb una autorització de treball
i residència i té feina.
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ls darrers mesos, atenent a alguns joves immigrats que coneixem des de fa temps, hem pogut constatar com ha estat
d’important l’acollida i el suport que han trobat. Per a les
persones de qui parla aquest article, l’entorn ha estat un factor
significatiu perquè el seu procés migratori hagi estat reeixit.
Aquests últims anys, han passat pel nostre Departament de Migració moltes persones provinents de tots els continents, amb
el seu projecte de vida a la motxilla i amb els somnis i el coratge
necessaris per aconseguir-ho. No és gens fàcil perquè quan cerquen les oportunitats que no han tingut en llurs països troben
moltes dificultats, i per la nostra feina en som testimonis.
El fet que moltes d’aquestes persones faci temps que viuen entre nosaltres permet adonar-nos de la seva evolució. Malauradament, el procés no sempre és positiu. Però aquestes línies parlen d’uns joves que han fet realitat el seu projecte. Veiem, amb
satisfacció, que han tirat endavant, malgrat que la complexitat dels
seus problemes no ens permetia ser gaire optimistes:

