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Barcelona, 4 de setembre de 2015                                                                              ANY VIII. núm.       

Més que una crisi de refugiats 

“Era foraster, i em vau acollir”. Mt 25,35 
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La Comissió Episcopal de Migracions de l'entitat ha publicat un comunicat en el 
qual denúncia aquesta "dramàtica realitat" 

Dia rere dia som colpejats per les notícies de nombroses persones, que, fugint de la guerra 
o de la fam, acaben deixant la vida de manera tràgica, en mar o en terra, o es troben en 
situacions extremes. Són homes, dones i nens, en no pocs casos famílies senceres, que 
ho han perdut tot. Només els queda la vida, i aquesta amenaçada. Seria horrible que la 
repetició dels fets acabés anestesiant-nos; que, com diu el Papa Francesc, "la globalització 
de la indiferència acabés per assecar-nos les llàgrimes"; que deixéssim de clamar contra 
"aquest greu crim contra la família humana", com ha estat qualificat també pel mateix Papa 
Francesc. 

Situacions com les que s'estan vivint, que molts qualifiquen de veritable catàstrofe 
humanitària, reclamen respostes urgents, eficaçes i generoses. Europa ha d'implicar-se 
amb major obstinació a buscar solucions globals. Han de comprometre's de manera efectiva 
en primer lloc els governs, però també els ciutadans. En el nostre missatge per a la Jornada 
de les Migracions, dèiem els bisbes de la Comissió Episcopal de Migracions que "cal posar-
se dins la pell de l'altre per entendre quines esperances i desitjos els mouen a deixar la 
seva terra, la seva família, els llocs coneguts; de quines situacions busquen escapar ". 
Clama al cel constatar, al costat de les abismals desigualtats de renda mitjana per càpita i 
d'esperança mitjana de vida, la violència i les persecucions deslligades per fanatismes 
inhumans o per altres raons polítiques. 

Des de la Comissió Episcopal de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, ens 
unim, un cop més, al clam de tantes organitzacions i comunitats cristianes, a homes i dones 
de bona voluntat, que se senten interpel·lats per aquesta dramàtica realitat que ens arriba 
al cor. No volem quedar en silenci per no ser còmplices de la indiferència i de l'anomenada 
política del descart que denuncia el Papa Francesc. 

La CEE reclama respostes urgents, eficaçes i generoses en l'acollida 
dels refugiats 
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Fa dos anys ja vam demanar al Govern des de la Conferència Episcopal, sense obtenir 
resposta, l'acollida a Espanya d'algun grup de refugiats sirians. Reiterem la nostra petició 
de la més àmplia generositat en aquest moment, per a l'acollida dels que demanen refugi i 
acollida de manera urgent. Demanem també la comprensió i col·laboració de tots els 
ciutadans, alhora que oferim la de les nostres comunitats i centres d'acollida. Els cristians 
tenim per raons humanitàries i evangèliques un especial deure de justícia i caritat, distintiu 
de la nostra condició. 

Convidem a pregar perquè el nostre Déu, el Déu de la Misericòrdia, concedeixi la pau i el 
goig etern als que han mort buscant un món millor. Demanem el consol de l'esperança per 
als seus familiars, així com la llum i la generositat per a tots els responsables de trobar les 
respostes que, en actual situació, reclamen, a crits i amb llàgrimes, tants germans 
desplaçats davant les nostres fronteres d'Europa, com un dia ho van fer compatriotes 
nostres. 

COMISSIÓ EPISCOPAL DE MIGRACIONS DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL 
ESPANYOLA 

 

 

 

 
N O T A  D E  P R E N S A 

 

Madrid, 2 de setembre de 2015.- L’escletxa de la Frontera Est (Sèrbia, Grècia, Macedònia 
...), tot just un parell de mesos després de la presentació de l'Agenda Europea d'Immigració, 
a més d'un saldo en vides i en drames humans, ofereix un saldo de ineficiència política 
inacceptable en termes de dignitat i defensa dels Drets Humans, que la nostra societat no 
pot permetre. 

 
No és només una crisi humanitària. És l'estrepitós fracàs d'una política mal anomenada 
migratòria i que es redueix a un indecent i milionari control de fluxos sostingut sobre el 
discurs de la por a la invasió del diferent. Els Cayucos, Lampedusa, Ceuta i Melilla, la 
situació a Sèrbia, Grècia o Macedònia són conseqüències estructurals d'aquesta mala 
política, no les causes. 

Cal un canvi en la política migratòria 

CAL UN CANVI EN LA POLÍTICA MIGRATÒRIA: 
CONTROL I POR NO FUNCIONEN 

 
Càritas, CONFER i Justícia i Pau diuen NO a la política de la por,  

Sí a la política de la integració, l'acollida i el desenvolupament dels pobles. 
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No és només una crisi de refugiats. És el resultat d'una manca de polítiques coherents 
que abordin la complexitat de la mobilitat humana en política exterior, en política econòmica, 
en polítiques de cooperació per al desenvolupament. 

 
Estem orfes d'una veritable política de migracions que abordi i explori de veritat vies legals 
d'accés al nostre territori, que flexibilitzi els criteris de reagrupació familiar, que faci visible 
la mobilitat humana com una oportunitat per a la nostra vella Europa i no com un risc. 

 
No és només una crisi de la solidaritat. És el resultat d'una absència de política de 
cooperació per al desenvolupament que oblida que, darrere de cada decisió d'abandonar 
una casa, un treball i una vida, hi ha una causa d'expulsió (la guerra, la manca 
d'oportunitats, el canvi climàtic ...) i persones a les que protegir. 

 
És el moment d'abordar el repte que, com a societat, tenim davant; impedint que aquests 
successos que ens omplen de dolor i vergonya es produeixin de forma cíclica sense afrontar 
què l'única solució proposada, la 
via de la seguretat, no és viable, ni 
en termes d'humanitat, ni en 
termes polítics. 

És el moment de reconèixer l'altre, 
al diferent, no com un invasor sinó 
com un igual amb els mateixos 
drets, com una aportació positiva 
a la nostra societat mestissa; com 
un germà en dificultat per al qual 
cal buscar un lloc, encara que 
estiguem més estrets. 

 
Europa i Espanya no poden 
perdre aquesta oportunitat per 
repensar sobre les polítiques 
desenvolupades fins ara, per protegir les persones que intenten arribar al nostre territori, 
per invertir en polítiques per al desenvolupament i en polítiques d'integració. 

 
Ens unim al missatge del Papa Francesc que en el seu recent viatge a Amèrica Llatina 
animava a la comunitat cristiana i a tota la societat a no tenir por i a demanar un canvi "... 
un canvi real, un canvi d'estructures. Aquest sistema ja no s'aguanta, no ho aguanten els 
camperols, no ho aguanten els treballadors, no ho aguanten les comunitats, no ho aguanten 
els pobles ... I tampoc ho aguanta la Terra, la germana mare terra ". 

 
Demanem als governants que assumeixin amb proactivitat el repte històric de deixar de 
construir tanques, murs i reïxes, aportant solucions i polítiques que posin en el centre a les 
persones, aportant vies de protecció i acollida, alternatives de desenvolupament que vagin 
a les causes. 
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Tenim un gran repte com a societat, dignificar com a éssers humans, no només fent un lloc 
a casa nostra, sinó buscant camins nous per què tots puguem transitar. 

 
Contactes Premsa: 

Ana Abril (661.207.941) - Ana Guirao (91.444.13. 27) 

 
 

 

 

 
 

Madrid, 4 de septiembre del 2015 
Queridos compañeros jesuitas, 
queridos amigos y amigas de la Familia Ignaciana: 
 
Como todos sabéis, el Mediterráneo está viviendo la mayor crisis de refugiados desde la 
II Guerra Mundial. Esta tragedia necesita de una respuesta humanitaria que ponga la vida 
y la dignidad de las personas en el centro y bajo una mirada integral que no nos bloquee 
en el inmediatismo, sino que vaya a las causas profundas desde el corto, medio y largo 
plazo.  

Es de agradecer la corriente de solidaridad que se está generando con la acogida a 
refugiados. Mucha gente de nuestro entorno está muy preocupada, esperando más 
información y acciones concretas a las que sumarse. Esta carta intenta dar cuenta de los 

pasos que hemos ido 
dando y de las 
respuestas que estamos 
realizando y planeando, a 
las que pronto nos 
podremos sumar tanto 
individualmente, como 
desde el trabajo en red.  

La Familia Ignaciana lleva 
años de compromiso y 
colaboración con la 
realidad de los refugiados 
a través de nuestras 
obras de Cooperación 
Internacional. Hemos 
podido hacer proyectos y 

acompañamientos con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en el norte de África y Oriente 
Próximo. Igualmente, a través del Servicio Jesuita a Migrantes, son muchos los espacios 
de atención y acompañamiento, y las campañas de análisis y denuncia que hemos 
desplegado en los últimos años en España y en Europa, en estrecha colaboración con el 
SJR Europa. Además, todo nuestro entorno tiene tradición de acogida y hospitalidad a 
través de centros de acogida para menores en riesgo y de comunidades de hospitalidad. 

La major crisi de refugiats des de la II Guerra Mundial 
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Nuestra respuesta, aunque humilde, no es nueva, ni improvisada. Nuestra red de 
instituciones y personas lleva tiempo atenta y comprometida con esta realidad que hoy nos 
sobrepasa.  

Ha sido desde mayo y junio cuando hemos anticipado que la acogida de refugiados iba a 
ser un tema candente, vista la situación que se estaba generando. Por esa razón, nos 
embarcamos junto a otras entidades sociales en la elaboración de programas piloto de 
acogida de refugiados con menores no acompañados y con víctimas de trata. Esta gestión 
sigue su curso y esperamos que dé fruto próximamente. 

En estos últimos meses, pero especialmente en esta última semana, hemos tenido 
diferentes contactos con partidos políticos, eurodiputados y autoridades públicas, con la 
intención de acercar propuestas y trabajar coordinadamente. Asimismo, estamos 
colaborando con otras instituciones de Iglesia, con el propósito de formular propuestas 
a las que poder sumarnos y que den cuenta de nuestra misión compartida en acciones 
locales, de acogida a refugiados, y acciones simbólicas conjuntas, como en marcos de 
colaboración. 

Para que nuestras propuestas y acciones sean más encarnadas y realistas, nos gustaría 
pediros vuestra colaboración a través de una doble vía, contestando personal o 
comunitariamente a estas cuestiones: ¿existe interés y capacidad real en tu familia, 
comunidad u obra para acoger a refugiados?, ¿tenéis deseo de apoyar iniciativas 
locales y trabajar coordinadamente a través de vuestra PAL/PAT en acciones de 
acogida, de sensibilización, de vigilias o jornadas de oración?  

Si alguna de las respuestas a estas cuestiones es afirmativa y tenéis inquietud en el tema, 
os animamos a que lo compartáis en vuestra comunidad de referencia y con el delegado 
de vuestra PAL/PAT. Podéis también aproximaros a alguna entidad del sector social a nivel 
local para canalizar más coordinadamente las disponibilidades y acciones. 
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Nos comprometemos a seguir informando de los próximos pasos. Agradecemos de 
antemano vuestra colaboración y oración. 

En este tiempo de cambio, de prueba, de sinsentido, el Señor nos llama a escuchar su 
palabra: “No tengáis miedo”, “yo estoy con vosotros”, “tened confianza en mí”…, y a recibir 
su invitación para ser cauce de misericordia como el samaritano: “Ve y haz tú lo mismo”.  
 

Un fuerte abrazo, 
 

 

 

 

 

 

 

 
[Font: JESUÏTES.NET] El Mediterrani està vivint la major crisi de refugiats des de la Segona 
Guerra Mundial. És possible conciliar els drets fonamentals de les persones que viuen 
aquest èxode amb les exigències de la política europea? Aquesta dramàtica situació 
necessita d'una resposta integral a curt, mig i llarg termini. En aquest sentit, al Sector Social 
dels jesuïtes a Espanya, i especialment al Servei Jesuïta a Migrants ens agradaria aportar 
algunes propostes constructives a aquest procés. 
 
1.- Propostes a curt termini 
 
1.1.- Devolucions en calent 
Creiem que les devolucions en calent i l'ús de la violència són pràctiques moralment 
inacceptables i que posen en risc la vida de les persones. Per aquesta raó seria convenient 
que deixessin de realitzar-se, ja que, a més a més, contravenen la legalitat comunitària. 

1.2.- Protecció en el trànsit 
Instem a que s'inverteixi en recursos per a garantir la protecció de les persones 
abandonades moltes vegades a la seva sort enmig del mar Mediterrani. En aquest sentit 
ens alegra la mesura que ha pres la UE de dotar de més recursos a FRONTEX per a 
aquestes tasques de salvament. 

1.3.- Accés a la sol·licitud d'asil 
Aplaudim la mesura del Ministeri de l'Interior de crear oficines d'asil i protecció internacional 
als llocs fronterers de Ceuta i Melilla. Creiem però que la missió d'aquestes oficines no 

El Servei Jesuïta als Migrants presenta algunes propostes davant la 
crisi al Mediterrani 

http://www.jesuites.net/propostes-davant-la-crisi-de-frontera-al-mediterrani
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donarà tot el seu fruit si no van acompanyades d'algunes mesures complementàries, 
imprescindibles per a garantir que l'accés a la protecció internacional a la frontera: 

És precís facilitar l'accés a la frontera de les persones amb dret a protecció internacional. 
Actualment, les forces auxiliars marroquins impedeixen l'accés a la frontera en compliment 
dels acords de cooperació policial amb Espanya. És necessari un nou acord o protocol 
d'actuació entre els governs marroquí i espanyol. 

Els sol·licitants d'asil i els immigrants no poden estar barrejats en els CETI, ja que la situació 
i drets d'aquests dos grups de població és molt diferent, i perquè així ho contemplen les 
legislacions espanyola i europea. La creació d'oficines d'asil als llocs fronterers de Ceuta i 
Melilla han de venir acompanyades d'un dispositiu d'acollida de sol·licitants de protecció 
internacional segons el model dels CAR (Centres d'Acollida als refugiats), que funciona 
satisfactòriament a la península. 

Les peticions de protecció internacional a Ceuta i Melilla s'enfronten des de fa anys a dos 
obstacles dissuasoris: la impossibilitat de passar a la Península mentre es tramita el 
procediment, i els llarguíssim terminis fins que es resolen les sol·licituds. Aquest últim pont 
s'està però en molts casos accelerant. 

2.- Propostes a mig termini 
 
2.1.- Mesures clares contra les xarxes de tràfic de persones i de prostitució 
Es fa necessària una resposta contundent i clara contra les xarxes de tràfic de persones. 
Per aquesta raó, ens congratulem de l'operació EUNAVFOR MED al Mediterrani central i 
meridional. Una operació encaminada a destruir els vaixells dels traficants, però no s'arriba 
així a l'arrel del problema. Creiem que les mesures han de prendre's a través d'acords 
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internacionals entre els governs dels països en els quals operen aquestes xarxes il·legals i 
que atempten greument contra la dignitat i els drets bàsics de les persones. 

2.2.- Polítiques de regularització 
Ens sembla interessant la campanya de regularització que fa pocs mesos s'ha realitzat al 
Marroc, i aplaudim les que fa ja uns anys es van realitzar en diverses ocasions a Espanya. 
Pensem que una bona política de regularització ajuda sense dubte a la integració i a la 
salvaguarda de drets, així com a la construcció de teixit social. 

2.3.- Campanyes informatives 
Seria molt interessant que en els punts estratègics de les rutes migratòries es pogués 
distribuir la informació necessària per a que les persones migrants coneguessin els seus 
drets mentre estan en trànsit i les oficines o llocs on poder acudir en cas necessitat. 

3.- Propostes a llarg termini 
 
3.1.- Observatoris de drets humans a la frontera 
Pensem que és molt important que es promogui l'emplaçament d'observadors 
internacionals de drets humans a les fronteres del sud d'Europa (Espanya, Itàlia, Malta, 
Grècia, Bulgària) reconeguts pels Estats i amb plena llibertat de moviments per a poder 
elaborar relats independents sobre el terreny que avui per avui no existeixen en matèries 
de situació dels drets humans a les fronteres. 

3.2.- Vetllar pel seguiment de les polítiques migratòries 
És molt important que es vigili pel seguiment de la política migratòria tant a Espanya com 
al Marroc i altres països veïns amb acords de cooperació migratòria amb Espanya i Europa, 
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a fi de recolzar, tant a través d'actors públics com de la societat civil, que aquestes polítiques 
es desenvolupin en un marc de respecte als drets humans. 

3.3.- Protecció de la vida en frontera 
Resulta vital la defensa i recolzament d'iniciatives encaminades a establir mecanismes que 
assegurin a les fronteres la protecció de vides humanes i mecanismes eficaços de 
protecció, especialment per als refugiats i migrants vulnerables. 

3.4.- Acords de cooperació i de readmissió 
Sobre els acords de readmissió i altres acords de cooperació amb tercers països, firmats 
per Espanya, el Marroc o la UE, ens sembla molt important: (a) es supervisi que els acords 
continguin efectives garanties dels drets humans dels migrants i refugiats; i (b) que es 
supervisi l'execució d'aquests acords a fi d'assegurar que es garanteixin els drets de les 
persones repatriades. 

3.5.- Reemplaçar la legislació actual de la UE en matèria de migració, refugi i asil 
Defensem la necessitat de reemplaçar la legislació actual de la UE per a permetre un 
"repartiment de les càrregues" més eficaç i equitatiu entre els Estats membres a l'hora de 
fer front a les sol·licituds d'asil i la supervisió dels DDHH en les fronteres. 

3.6.- Ampliar el reassentament 
Creiem que és essencial que s'ampliïn els reassentaments de persones vulnerables amb 
protecció internacional al Nord d'Àfrica, així com a Mauritània i el Senegal. 

3.7.- I la cooperació internacional? 
La gran majoria de les persones que migren ho fan forçades per situacions de conflictes, 
guerres, fam o dificultats a l'hora de salvaguardar els seus drets bàsics. Pensem que 
reforçar una política de cooperació i solidaritat amb els països en situació de major dificultat 
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possibilitarà que milions de persones no es vegin forçades a deixar les seves terres, en 
molts casos vivint autèntics calvaris personals i familiars. 

3.8.- I la integració? 
Per últim, ens agradaria seguir animant els nostres governs per a que no abandonin l'altra 
cara de la moneda que es veu en la frontera, es a dir, la convivència social en les nostres 
societats plurals i multiculturals. Posant només l'accent en el control fronterer, i no invertint 
en hospitalitat, en integració, és deixar a la deriva a centenars de milers de persones en 
diferents enclavaments i barris perifèrics de les nostres ciutats. Creiem que una bona 
inversió en integració és invertir en el futur de les nostres societats i del nostre món. 

 

 

«UNA ESGLÉSIA SENSE FRONTERES, MARE DE TOTS» 

Missatge del sant pare Francesc 

per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2015 

Estimats germans i germanes, 

Jesús és «l’evangelitzador per excel·lència i l’Evangeli en persona» (Exhort. Ap. Evangelii 
gaudium, 209). La seva sol·licitud especial pels més vulnerables i exclosos ens invita a tots 
a tenir cura de les persones més fràgils i a reconèixer el seu rostre sofrent, sobretot en les 

víctimes de les noves formes 
de pobresa i esclavitud. El 
Senyor diu: «Perquè tenia 
fam, i em donàreu menjar; 
tenia set, i em donàreu beure; 
era foraster, i em vau acollir; 
anava despullat, i em vau 
vestir; estava malalt, i em vau 
visitar; era a la presó, i 
vinguéreu a veure’m» (Mt 
25,35-36). Missió de 
l’Església, peregrina a la terra 
i mare de tots, és per tant 
estimar Jesucrist, adorar-lo i 
estimar-lo, especialment en 
els més pobres i 
desemparats; entre aquests hi 
ha, certament, els emigrants i 

els refugiats, que intenten deixar enrere condicions de vida difícils i tota mena de perills. 
Per això el lema de la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat d’aquest any és: «Una 
Església sense fronteres, mare de tots.» 

Efectivament, l’Església obre els seus braços per acollir tots els pobles, sense 
discriminacions i sense límits, i per anunciar a tots que «Déu és amor» (1Jn 4,8.16). 
Després de la seva mort i resurrecció, Jesús va confiar als seus deixebles la missió de ser 
els seus testimonis i de proclamar l’Evangeli de l’alegria i de la misericòrdia. Ells, el dia de 
Pentecosta, van sortir del Cenacle amb valentia i entusiasme; la força de l’Esperit Sant va 

Una Església sense fronteres, mare de tots 
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vèncer els seus dubtes i vacil·lacions, i va fer que cadascú sentís el seu anunci en la seva 
llengua; així, des del començament, l’Església és mare amb el cor obert al món sencer, 
sense fronteres. Aquest mandat comprèn una història de dos mil·lennis, però ja des dels 
primers segles l’anunci missioner va fer visible la maternitat universal de l’Església, 
explicitada després en els escrits dels Pares i represa pel Concili Ecumènic Vaticà II. Els 
Pares conciliars van parlar d’Ecclesia mater per explicar la seva naturalesa. Efectivament, 
l’Església engendra fills i filles, els incorpora i «els abraça amb amor i sol·licitud com a seus» 
(Const. Dogm. sobre l’Església Lumen gentium, 14). 

L’Església sense fronteres, mare de tots, estén pel món la cultura de l’acollença i de la 
solidaritat, d’acord amb la qual ningú no pot ser considerat inútil, fora de lloc o descartable. 
La comunitat cristiana, si viu realment la seva maternitat, alimenta, orienta i indica el camí, 
acompanya amb paciència, es fa propera amb la pregària i amb les obres de misericòrdia. 

Tot això adquireix avui un significat especial. De fet, en una època de migracions tan grans, 
un nombre elevat de persones deixa els seus llocs d’origen i emprèn l’arriscat viatge de 
l’esperança, amb l’equipatge ple de desitjos i de temors, a la recerca de condicions de vida 
més humanes. No és estrany, però, que aquests moviments migratoris suscitin 
desconfiança i rebuig, també en les comunitats eclesials, abans fins i tot de conèixer les 
circumstàncies de persecució o de misèria de les persones afectades. Aquests recels i 
prejudicis s’oposen al manament bíblic d’acollir amb respecte i solidaritat l’estranger 
necessitat. 

Per una part, sentim en el sagrari de la consciència la crida a tocar la misèria humana i a 
posar en pràctica el manament de l’amor que Jesús ens va deixar quan es va identificar 
amb l’estranger, amb qui pateix, amb tots aquells que són víctimes innocents de la violència 
i de l’explotació. Per altra part, però, a causa de la debilitat de la nostra naturalesa, «sentim 
la temptació de ser cristians mantenint una distància prudent de les nafres del Senyor» 
(Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 270). 



  
  

13 
 
 
 

La força de la fe, de l’esperança i de la caritat permet reduir les distàncies que ens separen 
dels drames humans. Jesucrist espera sempre que el reconeguem en els emigrants i en els 
desplaçats, en els refugiats i en els exiliats, i també ens crida a compartir els nostres 
recursos, i a vegades a renunciar al nostre benestar. Ho recordava el papa Pau VI, dient 
que «els més desfavorits han de renunciar a alguns dels seus drets per a posar amb més 
llibertat els seus béns al servei dels altres» (Carta ap. Octogesima adveniens, 14 de maig 
de 1971, 23). 

Per altra part, el caràcter multicultural de les societats actuals invita l’Església a assumir 
nous compromisos de solidaritat, de comunió i d’evangelització. Els moviments migratoris, 
de fet, requereixen aprofundir i reforçar els valors necessaris per a garantir una convivència 
harmònica entre les persones i les cultures. Per a això no és suficient la simple tolerància, 
que fa possible el respecte de la diversitat i dóna pas a formes de solidaritat diverses entre 
les persones de procedències i cultures diferents. Aquí se situa la vocació de l’Església a 
superar les fronteres i a afavorir «el pas d’una actitud defensiva i recelosa, de desinterès o 
de marginació a una actitud que posi com a fonament la “cultura de l’encontre”, l’única capaç 
de construir un món 
més just i fraternal» 
(Missatge per a la 
Jornada Mundial de 
l’Emigrant i el Refugiat 
2014). 

Però els moviments 
migratoris han assolit 
unes dimensions tan 
grans que només una 
col·laboració 
sistemàtica i efectiva 
que impliqui els Estats i 
les Organitzacions 
internacionals pot 
regular-los eficaçment i 
fer-los front. En efecte, 
les migracions interpel·len a tots, no sols per les dimensions del fenomen, sinó també «pels 
problemes socials que plantegen a les comunitats nacionals i a la comunitat internacional» 
(Benet XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 29 de juny de 2009, 62). 

A l’agenda internacional tenen lloc debats freqüents sobre les possibilitats, els mètodes i 
les normatives per a afrontar el fenomen de les migracions. Hi ha organismes i institucions, 
en l’àmbit internacional, nacional i local, que posen el seu treball i les seves energies al 
servei dels qui emigren a la recerca d’una vida millor. Malgrat els seus esforços generosos 
i lloables, cal una acció més eficaç i incisiva, que se serveixi d’una xarxa universal de 
col·laboració, fonamentada en la protecció de la dignitat i centralitat de la persona humana. 
D’aquesta manera serà més efectiva la lluita contra el tràfic vergonyós i delictiu d’éssers 
humans, contra la vulneració dels drets fonamentals, contra qualsevol forma de violència, 
vexació i esclavitud. Treballar junts requereix reciprocitat i sinergia, disponibilitat i confiança, 
sabent que «cap país no pot afrontar sol les dificultats unides a aquest fenomen que, sent 
tan ampli, afecta en aquest moment tots els continents en el doble moviment d’immigració 
i emigració» (Missatge per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2014). 
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A la globalització del fenomen migratori cal respondre amb la globalització de la caritat i de 
la cooperació, per tal que s’humanitzin les condicions dels emigrants. Al mateix temps, és 
necessari intensificar els esforços per a crear les condicions adequades per a garantir una 
disminució progressiva de les raons que porten pobles sencers a deixar la pàtria a causa 
de guerres i caresties, que sovint es concatenen les unes amb les altres. 

A la solidaritat amb els emigrants i els refugiats cal afegir-hi la voluntat i la creativitat 
necessàries per a desenvolupar mundialment un ordre economicofinancer més just i 
equitatiu, junt amb una compromís més fort per la pau, condició indispensable per a un 
progrés autèntic. 

Benvolguts emigrants i refugiats, ocupeu un lloc especial en el cor de l’Església, i l’ajudeu 
a tenir un cor més gran per a manifestar la seva maternitat amb la família humana sencera. 
No perdeu la confiança ni l’esperança. Mirem la Sagrada Família exiliada a Egipte: així com 
en el cor maternal de la Mare de Déu i en el cor sol·lícit de sant Josep es va mantenir la 
confiança en Déu que mai no ens abandona, que no us manqui aquesta mateixa confiança 
en el Senyor. Us encomano a la seva protecció i us imparteixo de cor la benedicció 
apostòlica. 

Vaticà, 3 de setembre de 2014 
 

 

 

(Arquebisbat de Barcelona) L’arquebisbat de Barcelona ha decidit destinar part de La 
Conreria, l’antic Seminari Menor Diocesà, per acollir famílies de refugiats. 

En els darrers mesos, Càritas Diocesana de Barcelona ha anat donant suport econòmic a 
moltes famílies de refugiats en situacions vulnerables que estan gestionant les seves 
demandes d’asil i posa els seus recursos per a pal·liar les situacions de patiment d’aquestes 
persones i famílies. 

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha demanat als diocesans, 
famílies i institucions, que tinguin una actitud d’acolliment i que ajudin a aquests germans 
necessitats. Demana també a les parròquies i comunitats que preguin perquè desapareguin 
les causes que provoquen fonamentalment les migracions actuals: les guerres i la manca 
de treball en els llocs d’origen. 
 

L’arquebisbat de Barcelona acollirà famílies de refugiats al Seminari 
Menor La Conreria 
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
Fax S’ha suprimit la línia de fax  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 
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