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Diversitat: font de riquesa
n aquest Any de la Fe, és bo recordar la trobada de Jesús amb una dona estrangera, siriofenícia, perquè és
un exemple admirable de com la diversitat ens enriqueix. La siriofenícia esdevé un exemple de fe. Llegiu: Mt
15,21-28 o Mc 7,24-30.
L’escena és impressionant:
una mare afligida per la greu
malaltia de la seva filla. La
presència de Jesús en el seu
territori ha generat en ella una
gran esperança. Amb molta
confiança demana al Senyor el
guariment de la seva filla. La
seva petició és mal rebuda per
tothom. Ella és una estrangera, no pertany al poble d’Israel,
no participa de les seves creences ni de la seva cultura. El sorprenent d’aquest relat és que,
aparentment, Jesús també la
rebutja, i ho fa amb paraules
molt dures, insultants. La dona no es rendeix, és més fort
l’amor que té per la seva filla.
Els seus arguments i, sobretot
la seva fe, s’imposen a les discriminacions.
Avui, a casa nostra són molts
els migrants que es poden identificar amb la mare angoixada
de l’Evangeli. Sofreixen pel futur dels seus fills, ja que molts
els tenen en el seu país d’origen i d’altres, amb moltes dificultats, els han portat a viure
amb ells. La decisió, sempre
difícil de deixar el país d’origen,
va ser motivada pel desig legítim que els seus fills tinguessin una vida més digna. Ara, a
causa de la greu crisi econòmica, es troben sense treball,
amb un habitatge molt precari
i el més greu és que són considerats com una nosa, per dirho amb les paraules de l’Evangeli, com uns gossos. Fins fa
pocs anys, molts d’ells s’acontentaven amb les engrunes
que queien de la taula dels amos, treballs molt precaris, feines que nosaltres els autòctons ens negàvem a fer, sous
de misèria; en una situació legal sovint penjant d’un fil. Tot
s’acceptava per tal que els seus fills no visquessin «endimoniats», això és, víctimes del mal. Ara tot ha empitjorat:
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no hi ha feina, són un destorb, se’ls nega tot, fins i tot les
engrunes. S’escolten veus que ens recorden les dels deixebles a l’Evangeli: Fes-la marxar, no fa més que cridar darrere nostre. Paraules que amb expressions dels nostres dies
les podríem traduir com: Que
se’n vagin, no fan més que reclamar feina, drets, habitatge,
dignitat. Primer són els de casa.
I amb tots aquests arguments, que sovint avalem dient
que són de sentit comú i plens
de seny, no ens adonem de la
gran riquesa que rebutgem. Ells
ens han apor tat no només el
seu treball, sinó exemples de
tenacitat, d’esperança en un
món millor i d’abnegació. Jesús, tot veient-la i escoltant-la,
no quedà indiferent. El Senyor
canvià d’actitud davant de la
dona siriofenícia, com ens mostra el relat en acabar amb unes
paraules plenes d’admiració del
mateix Jesús: «Dona, és gran
la teva fe!».
L’Evangeli és una crida a la
conversió. Aquest passatge
ens convida a canviar la nostra
mirada envers els migrants i a
contemplar-los i escoltar-los
amb els mateixos ulls i oïdes
del Senyor, així podrem adonar-nos que les seves aportacions humanes són molt riques.
I, fins i tot, en molts casos ens
interpel·la la seva confiança
amb Déu, en una societat tan
secularitzada com la nostra.
El testimoni dels pobres sempre és evangelitzador i, entre
aquests testimonis, hi ha el de
molts migrants. El lema de la
jornada de migració d’enguany és: «La diversitat és font
de riquesa». Persones emigrades, com la dona siriofenícia,
n’hi ha moltes entre nosaltres; fem com Jesús i deixem-nos
enriquir per tot el que elles ens aporten.
Mn. Josep M. Jubany
Delegat Pastoral Social
Barcelona
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Activitats realitzades per «Caminem junts
en la diversitat», durant el curs 2011-2012
aminem junts en la diversitat és un
col·lectiu format per comunitats cristianes de migrants i per parròquies, sones nascudes fora del nostre país. Els
on hi ha una presència significativa de per- objectius d’aquest col·lectiu són, entre

d’altres, promoure en la pastoral ordinària
l’acollida i la integració de migrants i facilitar el coneixement mutu i la comunió entre les diverses comunitats.
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Trobada de formació Pla Pastoral 2011-2015
Parròquia de Sant Paulí de Nola, 23 d’octubre de 2011
a parròquia de Sant Paulí de Nola de
Barcelona va acollir, el 23 d’octubre
de 2011, una jornada per presentar
el Pla Pastoral de la Diòcesi de Barcelona
per als anys 2011-2015.
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar
de Barcelona, va ser l’encarregat de presentar-lo. El Sr. Bisbe va qualificar el Pla
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d’ambiciós però realista, i va explicar la importància que té per a l’Església diocesana un Pla Pastoral i la necessitat que totes
les comunitats i parròquies s’hi impliquin.
Durant la seva intervenció també va oferir
moltes pistes per programar diferents accions i projectes. Un cop va acabar la seva
exposició, hi va haver un col·loqui molt par-

ticipatiu. L’acte es va cloure amb un refrigeri i la celebració de la Missa dominical, presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada per Mn. Salvador Torres, rector de la
parròquia, que va comptar amb una gran
participació de les comunitats de les di ferents parròquies de l’Arxiprestat del Besòs.

Celebració diocesana de la Jornada mundial
de les migracions
Parròquia de Santa Coloma de Gramenet, 22 de gener de 2012
ota el lema, «La participació ens enriqueix, som-hi», el diumenge 22 de
gener es va celebrar la Jornada diocesana del dia de les migracions a la parròquia de Santa Coloma de Gramenet.
Com en les edicions anteriors, l’acte el
va convocar: Càritas diocesana, el grup de
«Caminem junts en la diversitat» i la Delegació de Pastoral Social. I, en aquesta
ocasió, l’organització va anar a càrrec de
les parròquies de l’arxiprestat de Santa Coloma.
La celebració va començar a les 11 del
matí amb la participació a l’Eucaristia dominical de la parròquia de Santa Coloma
que va ser presidida per Mn. Salvador Bacardit, rector i delegat episcopal de Càritas, i concelebrada per mossens de la parròquia i de la Delegació de Pastoral Social.
A l’inici de la Missa, Mn. Bacardit va donar
la benvinguda en nom de les comunitats de
Santa Coloma als nombrosos emigrants presents, que eren més de dos-cents. Com ja és
costum en aquestes celebracions, les lectures i les pregàries es van llegir en diversos idiomes.
L’acte va continuar a l’escola municipal
«Las Palmeras», on un regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma va presentar la realitat d’aquesta població i va agrair que s’hagués escollit aquesta localitat per celebrar
la jornada. Roser Noet Badia, en nom de les
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comunitats de l’Arxiprestat, va introduir la
presentació d’algunes realitats d’integració que es desenvolupen a Santa Coloma.
Després, responsables d’Intragramenet,

Càritas Diocesana i grup Rialles van explicar el funcionament i activitats de les seves entitats.
A les dues es va celebrar un dinar de germanor i va ser un moment per compartir no
tan sols el menjar sinó, sobretot, vivències
i anècdotes entre els més de dos-cents assistents.
A la sobretaula, diferents grups van convidar tothom qui volgués a sumar-se a les
danses, i un grup de joves de la parròquia
van escenificar diferents parts del retaule
de Santa Coloma.
Cap a dos quarts de cinc els assistents
van tornar a la parròquia i van participar en
una pregària que convidava a reflexionar
sobre el fragment del «judici final» de l’Evangeli de Sant Mateu. La pregària va comptar
amb la presència del Sr. Cardenal Arquebisbe, qui va fer una reflexió sobre el text
evangèlic i va recordar als presents que a
l’Església ningú és foraster.
Roser Noet va donar les gràcies als convocants per haver triat Santa Coloma com
a lloc per celebrar la jornada. A continuació,
Mn. Josep M. Jubany, delegat de Pastoral
Social, va agrair la presència del Sr. Cardenal, així com la col·laboració i participació
de les parròquies de Santa Coloma. La pregària del Parenostre i la Benedicció del Sr.
Bisbe van cloure una jornada plena de germanor i caliu.

20 de gener de 2013

FULL DOMINICAL

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

III
Càritas

Sortida de convivència «Caminem junts
en la diversitat»
Excursió a Poblet, 3 de juny de 2012
l diumenge 3 de juny, es va celebrar
una jornada de convivència al Monestir de Poblet organitzada pel
col·lectiu «Caminem junts en la diversitat». Aquesta va tenir molt bona acollida,
ja que hi van assistir 350 persones de diverses parròquies de Barcelona que pertanyien a diferents comunitats d’emigrants
(ucraïnesos, filipins, xinesos, guineans, llatinoamericans…).
La jornada va començar a dos quarts
de nou del matí al punt de trobada, la Plaça Universitat, des d’on van sortir set autocars en direcció a Poblet.
A mig matí tots els assistents es van
reunir en una sala del monestir amb el
Pare Lluc, prior de la Comunitat, que els
va explicar la història de Poblet i en què
consistia la vida monàstica. Després d’aquesta xerrada, es va celebrar l’Eucaristia a l’Església del monestir i la missa
es va llegir i cantar en diferents idiomes.
Un moment for t de la convivència va
ser l’hora de dinar a l’esplanada del monestir.
A la tarda els assistents van visitar l’interior del recinte i van poder admirar un
dels monuments més bells i emblemàtics del gòtic català. La jornada va acabar
amb les fotografies de grup i la tornada a
Barcelona.
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Volem deixar constància del bon acolliment i disponibilitat de la comunitat
cistercenca, així com de l’esperit d’alegria i germanor que es va viure durant
tota la jornada. Això va ser possible gràcies a la gran assistència de nens i nenes

i al fet que no es van complir els pronòstics de pluja que estaven anunciats.
Si voleu veure fotografies d’aquestes
activitats les trobareu en el web de «Caminem junts en la diversitat» http://www.caminemjunts.com.
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La irregularitat sobrevinguda genera exclusió social
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gular. A més a més, l’ambient familiar ha esdevingut insostenible
i es veu obligada a anar a viure sola amb els tres fills a una habitació rellogada en un pis on hi viuen deu persones. Els dos fills, que
porten quatre anys a Espanya, continuen en situació irregular perquè la Yéssica mai no ha pogut complir els requisits
legals per regularitzar-los. Com que ja tenen més
de divuit anys, s’hauran de regularitzar amb un contracte de treball, cosa que sembla gairebé impossible en l’actual situació de crisi econòmica. Com
se’n sortiran de tantes dificultats? No li queda més
remei: els seus dos fills hauran de tornar a Brasil
amb el seu pare. Són joves que han patit anys de
separació de la mare i, quan han vingut a Catalunya, s’han hagut d’adaptar novament a la convivència amb ella —que gairebé havia esdevingut una
estranya per a ells—, a un entorn molt diferent, a
una llengua nova... I ara, quan estan habituats al
nou entorn, malgrat totes les dificultats viscudes,
se’ls trenca una vegada més el seu patró de vida. Qui no s’imagina
la confusió, la decepció i el patiment que això genera en aquests
nois?
La crisi genera patiment en totes les persones que en són víctimes,
siguin espanyoles o siguin estrangeres. En el cas de les persones
estrangeres, però, hi ha l’afegit que han de complir molts requisits
per mantenir la seva autorització de residència i treball. Si cauen
en la irregularitat estan exposades a una precarietat extrema, perquè no poden treballar ni tenen dret a cap prestació o ajuda social. A més, s’ha d’afegir que no compten amb la xarxa familiar que,
per sort, tenen moltes persones espanyoles i això els fa encara més
vulnerables.
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a Yéssica porta molts anys a Espanya. L’any 2004 arriba de
Brasil com a turista i es queda, en situació irregular, per buscar un futur millor per a ella i la seva família. Fa neteja a algunes cases però, l’any 2007, quan arriba el moment de regularitzarse perquè ja porta tres anys aquí, cap dels ocupadors es compromet a fer-li un contracte de treball
perquè pugui demanar una autorització de residència i treball per arrelament social. Mentrestant,
l’any 2007, després de molts anys de separació, els
seus fills —de 13 i 14 anys— arriben a Espanya
per quedar-se amb la mare i tampoc tenen autorització de residència.
El 2010, té una filla amb el seu company que és
espanyol. Sol·licita una autorització de residència
per arrelament social perquè por ta més de tres
anys a Espanya, conviu amb la seva parella, tenen
una filla que és espanyola i el seu company té ingressos perquè treballa. Se li concedeix una autorització de residència, però no pot treballar perquè no va poder presentar cap contracte. Mentrestant, ella continua treballant en alguna casa però cada cop és més difícil perquè, amb la crisi, moltes famílies ja no poden pagar ningú per fer la neteja. La crisi colpeja fort,
el company de la Yéssica perd la feina i al cap d’uns mesos se li esgota la prestació d’atur. La família, amb els tres fills, viu en condicions molt precàries, i ella va fent feinetes mentre el seu company
cuida els fills. Aquest canvi de rol i totes les dificultats afecten la
relació de parella i la convivència esdevé molt complicada.
L’any 2011 la Yéssica ha de renovar la seva autorització de residència, però no té ingressos propis i els de la seva parella no són
suficients. Aquestes circumstàncies fan que li deneguin la renovació
i, per tant, queda en situació d’irregularitat sobrevinguda perquè
no ha pogut complir els requisits de la renovació i, de nou, malgrat
els esforços realitzats, es queda en situació administrativa irre-

Karolien Coopman
Advocada del departament de Migració
de Càritas Diocesana de Barcelona
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