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Documents d’anàlisi de la situació de les persones refugiades

Aquest dossier neix amb el desig de donar resposta a les peticions que les parròquies han adreçat a 
Càritas demanant informació que les ajudi a conèixer millor el context actual, per així poder oferir 

una acollida adequada a les persones refugiades i migrants que estan o vindran a viure entre nosaltres.

Pretén ser una eina pràctica que recull diversos documents que tenen com a objectiu ajudar a conèixer 
millor la situació del les persones refugiades i oferir elements per a la reflexió sobre aquesta realitat a 
les persones interessades en aquest tema, així com a comunitats i grups. 

Aquest dossier també conté materials per orientar en l’oració a les comunitats i als grups. I, finalment, 
també inclou uns documents de bones pràctiques que s’han elaborat amb l’objectiu d’ajudar a treballar 
el compromís des de l’acollida i l’acompanyament.

El dossier està organitzat en tres blocs:

1.- Per conèixer i comprendre

2.- Per reflexionar

3.- Per pregar amb la comunitat

Aquest material s’ha elaborat gràcies a l’aportació dels voluntaris que col·laboren amb l’Equip de 
Refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona i l’Equip de Pastoral amb els Refugiats coordinat per 
Mn. Josep Maria Jubany, delegat de Pastoral Social.

El nostre desig és que aquest material sigui útil i ens ajudi a teixir una fraternitat compromesa amb les 
persones refugiades i migrants.  

   
Mn. Salvador Bacardit                                         Mn. Josep Maria Jubany
Delegat Episcopal                                                Delegat de Pastoral Social 
Càritas Diocesana de Barcelona                        Arquebisbat de Barcelona

Introducció1
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Per conèixer  i 
comprendre

Aquest primer apartat del dossier,  pretén ajudar a comprendre el fenomen dels exiliats, refugiats 
i dels migrants, des d’una visió polièdrica: els conflictes armats a Orient mitjà, l’èxode dels refugiats 
a Europa, el tema de les fronteres, els CIES (Centres d’Internament per a Estrangers). 

El primer article vol fer comprensible el conjunt de la legislació existent sobre el tema d’asil i 
refugi. En aquest primer dossier, només es planteja el tema de l’arribada dels refugiats (en altres 
es tractaran les sol·licituds, denegacions, drets i obligacions...), on es posa en evidència l’escassa 
homogeneïtat de les lleis dels estats membres de l’UE per abordar i buscar solucions a la situació 
dels refugiats i les migracions.

La resta d’articles, cedits per Cristianisme i Justícia, també pretenen apropar-nos al drama humà de 
milers de persones que busquen protecció a les portes d’Europa, ja sigui per situacions de guerra 
o de pobresa.

2
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Oració

“Me dirijo a mis hermanos obispos de Europa, verdaderos pastores, para que en 
sus diócesis atiendan mi llamamiento, recordando que Misericordia es el segundo 
nombre del Amor.”

“Todo aquello que hicisteis a uno solo de mis hermanos más pequeños, me lo 
habéis hecho a mí.” Papa Francesc

Refugiats

Així que pugui tornaré, germans, 

perquè de fet us enyoro. 

Ara visc a l’exili i tafanejo 

tots els llibres. 

 No pot ser que el camí 

s’hagi esborrat per sempre. 

 És dur de viure sol 

i sempre em dic 

que no hem de pensar en la mort, 

que no hem de voler pensar en la mort, 

per tal que mai no arribem a disfressar-nos 

amb un hàbit de discreta resignació. 

L’esperança és el do dels qui sofreixen.

                                                     Miquel Martí i Pol

2.1. PRESENTACIÓ DE LA SITUACIÓ DE LES MIGRACIONS 
I LES PERSONES REFUGIDADES EN EL CONTEXT ACTUAL
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Presentació

Objectius i metodologia 

• 	 Donar a conèixer la  s ituació de la  guerra a Orient Mitjà 
i  la  cr is i  dels  refugiats.

• 	 Compar tir  les  l ínies d’acció dutes a terme i  augmentar 
la  coordinació entre entitats.

ORIGEN I 
REALITAT

LES CÀRITAS 
DIOCESANES

CONCLUSIONS I 
PERSPECTIVES 

DE FUTUR

Pregària amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions 2015

©Marc Bartomeus
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L’origen. Pinzellades de la realitat

Inestabilitat política, econòmica i social a la Regió d’Orient Mitjà.

Els esdeveniments que han tingut lloc a la frontera Est d’Europa són la imatge d’un llarg i lent èxode 
de persones que provenen de contextos que porten dessagnant des de fa anys en termes de dignitat 
i defensa dels drets humans.

Principal focus: situació bèl·lica existent a Síria i Iraq. 
L’origen de tot aquest drama de desplaçaments de refugiats prové de la inestabilitat política, econòmica 
i social de la Regió de l’Orient Mitjà, amb un focus principal en la situació bèl·lica que existeix a Síria 
i l’Iraq des de fa diversos anys.

Després de més de cinc anys de guerra, la situació a Síria segueix empitjorant. No només no sembla 
haver cap indici de pau, sinó que el país cada vegada està més dividit.

Zones de control 
dels diferents grups 
armats a Síria 
(octubre 2015)
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Principals destins dels refugiats

Així com es pot apreciar en el mapa, Europa no és la principal destinació escollida pels 
refugiats. El 86% escull països fronterers amb Síria, Afganistan i Somàlia (principals zones 
d’origen de les persones refugiades a l’estranger) per sol·licitar asil.

En el cas dels més de 4 milions de refugiats sirians, Turquia és la principal destinació, on 
actualment es troben registrats més d’1,9 milions de refugiats; més d’1,1 milions ho han 
sol·licitat al Líban, 250.000 a l’Iraq, 630.000 a Jordània i 150.000 a Egipte.

A Europa, es calcula que més de 430.000 persones han arribat a la recerca d’asil en aquest 
darrer any, i el nombre creix cada dia. La resposta dels líders europeus a aquesta situació ha 
estat lenta, escassa i allunyada de la realitat, ja que després de mesos de negociació tan sols 
es va arribar a l’acord de “rebre” 40.000 persones en un període de dos anys, deixant al 90% 
de les persones nouvingudes sense cap tipus de solució. La Comissió Europea ha proposat 
augmentar el nombre a 120.000, però aquesta decisió encara no ha estat ratificada pels estats 
membres i no sembla que hi hagi cap interès per fer-ho.
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La  resposta de Càritas a l’Orient Mitjà. Síria, Iraq, Líban, Jordània 
i Turquia

La resposta d’acció humanitària de les Càritas de la Regió s’ha centrat en:

Síria i Iraq. Atenció a desplaçats interns. Principals necessitats ateses: aliments, medecines, refugi, 
suport psicosocial. Total invertit en el període 2010-2015: 400.000 euros a Síria i 1.750.677 euros a 
Iraq.

Líban. Acollida a refugiats sirians per cobrir necessitats alimentàries, sanitàries, psicosocials.             
Total invertit en el període 2012-2015: 466.65 euros.

Jordània i Turquia. Acollida a refugiats iraquians (50%) i Sirians (20%). Ajuda en necessitats 
alimentàries, de refugi i suport psicosocial. Total invertit en el període 2014-2015: 120.000 euros. 

Imatges de Cáritas MONA
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2015 Rutes cap a Europa

La resposta de Càritas als Balcans. Croàcia, Sèrbia, Grècia i Macedònia

La resposta d’acció humanitària de Càritas a la zona dels Balcans se centra en:

1. Proporcionar aliments a 125.000 immigrants, 32.000 kits d’higiene a 125.000 dones, 7.500 kits 
d’higiene infantil a 125.000 nens, 5.000 sacs de dormir i 5.000 impermeables a nens i adults.

2. Oferir serveis de salut i suport psicosocial a 1.000 migrants.

3. Oferir accés a electricitat i punts d’accés a Internet en els centres d’admissió al nord i al sud per 
a la comunicació intrafamiliar.

4. Oferir assessorament legal i de drets.

El cost total de l’ajuda oferida per Càritas Espanyola ha estat de 180.000 €.

Cáritas MONACáritas MONA
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Mapa de la resposta de l’acció humanitària de Càritas a la zona dels Balcans 

I la situació avui a Espanya?

Actualment Espanya no es troba en una situació d’emergència, ja que no hi ha hagut 
encara una arribada massiva de refugiats com la que s’ha produït als Balcans o a Hongria. Tot i 
així, hi ha hagut un important desplegament de solidaritat i oferiments de recursos.

Un punt a destacar és la posició del Ministeri davant l’arribada dels refugiats sirians. Encara 
que al principi semblava necessari crear un pla especial d’actuació per a la possible arribada 
massiva de refugiats, finalment sembla ser que el procés d’arribada serà més gradual; i l’Estat 
ha canviat l’estratègia i ha optat per aplicar un reforç al sistema actual d’acollida. Així doncs, 
entitats com el CEAR, ACCEM i CRE serien les encarregades de dur a terme les primeres 
fases d’acollida dels refugiats i introduir-los en el procés de sol·licitud d’asil. 

¿Però com funciona aquest pocés? Per entendre millor la situació dels refugiats a Espanya, i 
les dificultats a què es poden enfrontar, és crucial conèixer el procés que han de fer perquè 
se’ls atorgui l’asil. 
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Mapa quantitatiu i de destí de les persones refugiades que han arribat a Europa

El procés de sol·licitud d’asil

Durant el 2014, les persones sol·licitants d’asil a Espanya provenien principalment dels 
següents països: Síria (1.510), Ucraïna (895) i Mali (595).

*És important destacar que encara que bona part vénen de Síria, també hi ha persones refugiades 
d’altres parts del món que necessiten la nostra ajuda.

Refugiats a Espanya. De les sol·licituds d’asil rebudes per Espanya el 2014, el 56% van 
ser denegades.

Dades de setembre de 2015

* Aquestes dades són de 2014, ja que encara no estan disponibles les de 2015. Aquestes s’inclouran en el proper dossier 
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Principals entrebancs durant el procés de sol·licitud d’asil

• Les ajudes públiques sovint s’assignen amb retard o no s’assignen perquè no n’hi ha.
• Llargs períodes d’espera per aconseguir cita per tramitar la sol·licitud i les ajudes corresponents.
• Les ajudes acaben molt abans de finalitzar el procés de sol·licitud.

Principals problemes en el procés:

- Des que es fa l’entrevista prèvia, la persona té dret que se li assignin recursos socioeconòmics de 
l’administració per poder viure, però aquests recursos sovint s’assignen amb retard o no s’assignen 
perquè no n’hi ha (encara que les directives europees hi obliguen).

- Les ONG que acullen les persones estan donant hores amb molt de retard, i la mateixa situació es 
dóna amb l’entrevista prèvia a l’Oficina d’Estrangers de la Subdelegació del Govern.

- Encara que als sol·licitants se’ls concedeixin recursos d’habitatge i de cobertura de necessitats 
bàsiques, els relacionats amb l’habitatge tenen una durada de 6 mesos (pot haver-hi una pròrroga de 
tres mesos més), quan el procés d’asil s’allarga uns 3 anys.  A més, l’ajuda econòmica, si arriba, és d’un 
màxim de 51 euros al mes.
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I quin paper té Càritas en tot això?

 

Accions per a l’acollida 

  

       

  

Espais i equipaments diocesans

  

Accions conjuntes i coordinades (municipis, entitats, comunitat)

Col·laboracions econòmiques

 Sensibilització i denúncia

                         Campanyes i recollida de fons
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Realització d’un treball previ:

  

Gestió de les ofertes que arriben des dels territoris

  

   

Estar pendents del que arriba a les recepcions o altres punts 
relacionats amb el refugi

Elaboració de materials per a fer sensibilització a les 
parròquies i comunitats.

Coordinació amb les entitats d’asil.cat 
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2.2. LA LLEGADA: NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
ACCEDER AL DERECHO DE ASILO

Uno de los problemas que la crisis de refugiados ha destapado en Europa es la escasa homogeneidad 
de las leyes nacionales de los estados miembros respecto al derecho de asilo, así como el mal 
funcionamiento del Reglamento de Dublín. 

Aunque en un primer momento el derecho de asilo parece ser de carácter universal y ampliamente 
reconocido por todos los países gracias a acuerdos como el de la Convención de Ginebra, la realidad 
es diferente. Este tipo de declaraciones tienen un carácter general que al no establecer medidas 
específicas a cumplir por los firmantes, hacen que cada uno interprete el escrito de una forma 
diferente y tenga su propia postura al respecto. Esto querrá decir que cada legislación será diferente 
y, por lo tanto, las facilidades o trabas para conseguir el estado de refugiado en cada país variarán.

En este primer dossier trataremos la etapa de la llegada, el primer paso de los refugiados en su 
proceso de solicitud de asilo. El objetivo no solo es aclarar cuáles son los pasos y la normativa que los 
regula, sino también mostrar las barreras existentes y reflexionar sobre los problemas que plantea. 
Aun así, es importante recordar que cada solicitud es diferente y que nos encontramos delante de 
un fenómeno en el que interviene tanto la legislación nacional como la europea, por no mencionar 
las declaraciones universales de Naciones Unidas u otros acuerdos internacionales. Por lo tanto, 
desde la Comisión de Refugiados queremos aclarar que la información ofrecida a continuación es 
de carácter general y que busca ofrecer una primera visualización del tema, por lo que tan solo 
mencionamos las principales leyes que intervienen en el proceso de solicitud de asilo y aceptamos 
que puede haber algún aspecto que haya quedado fuera de nuestro alcance. 

La llegada
En el caso de Europa, y más particularmente en España, cuando una persona llega al país para solicitar 
asilo se puede encontrar con tres situaciones: que su solicitud sea inadmitida a trámite, que el 
encargado de examinar su caso sea un país europeo diferente al que haya viajado o que su solicitud 
sea admitida a estudio en el país de llegada. 

En cualquiera de los tres casos, una vez el refugiado solicita el asilo (en un punto fronterizo u oficina 
del estado), cualquier proceso de extradición o repatriación que haya sobre esa persona queda 
congelada hasta que se resuelva su caso y se tome una decisión al respecto. 

(*) La solicitud es inadmitida a trámite cuando se considera que el solicitante no está en riesgo en su país de origen o 
incumple alguna de las condiciones establecidas en la ley 12/2009.
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El proceso de solicitud de asilo tiene como objetivo verificar que la persona solicitante realmente se 
encuentra en alto riesgo en su país de origen y que, por lo tanto, se le debe reconocer su condición 
de refugiado. Pero previamente a que la solicitud sea admitida a trámite, el estado también se encarga 
de descartar aquellos casos en los que considera que el gobierno de origen puede hacerse cargo 
de la protección de la persona, ya que la persecución no se da por parte del estado y éste tiene la 
capacidad para proteger a sus ciudadanos.

CEAR, en su último informe (Las personas refugiadas en España y en Europa, 2015) explica el caso 
de Nelson, un hombre nigeriano que solicitó refugio en España después de haber sufrido varios 
intentos de asesinato por parte del grupo terrorista Boko Haram por el hecho de ser cristiano. Pese 
a que Nelson no recibió ningún tipo de protección por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas, 
su solicitud fue inadmitida a trámite en el aeropuerto de Barajas y Nelson fue inmediatamente 
repatriado ya que, según la oficina del Ministerio de Interior, la policía de Nigeria se podía hacer 
cargo de su protección y, por lo tanto, su caso no encajaba en la descripción de refugiado. Con el caso 
de la historia de Nelson, no solo se ejemplifica el proceso de inadmisión en España, sino que también 
queda reflejada la vaguedad respecto a en qué casos se considera que el estado de origen puede 
hacerse cargo del caso y la poca incisión de las autoridades españolas en estudiar las solicitudes. 

Además de este motivo, existe otro criterio por el cual el estado español tiene la capacidad de 
denegar la admisión a trámite de una solicitud de asilo: cuando se considere que la persona solicitante 
es un peligro para el estado o haya cometido un delito grave. En estos casos, la persona directamente 
queda excluida del derecho de asilo según los artículos 8 y 9 de la ley española reguladora del 
derecho de asilo y de protección subsidiaria. 

Un segundo caso que puede darse es que otro país europeo sea el encargado de examinar la 
solicitud de asilo. Esto puede darse bien porque España no reconozca su responsabilidad o porque la 
persona solicite que sea otro estado quien examine su solicitud. En cualquier caso, quien decide qué 
estado debe hacerse cargo de la solicitud es el Reglamento de Dublín. 

Este reglamento europeo, modificado en diversas ocasiones (actualmente está vigente Dublín III) 
tiene como objetivo establecer un código común europeo respecto a la gestión de las solicitudes 
de asilo en la UE. Más concretamente, busca aclarar los criterios a seguir para determinar quién se 
debe hacer cargo de cada solicitud y así, en teoría, agilizar el proceso y evitar que haya solicitantes 
que se encuentren en Europa sin que ningún país se responsabilice de su caso o, por el contrario, que 
algún país se haga cargo de un solicitante que ya había solicitado asilo previamente en otro estado. 
Por este motivo, el Reglamento de Dublín establece que una vez aclarado qué país es responsable de 
la solicitud, la decisión que esta nación tome sobre la petición será aplicada por los demás estados 
miembros. Es decir, si la solicitud es denegada el refugiado no podrá marcharse a otro estado de la 
UE y resolicitar el asilo. Para poder llevar a cabo esta política, la Comisión Europea ha puesto en 
funcionamiento el programa EURODAC, una base de datos donde se guardan las huellas dactilares 
de los solicitantes de asilo para que si estos se mueven dentro de la UE las administraciones puedan 
tener acceso al expediente del refugiado y saber el estado de su solicitud, así como el país encargado 
de llevar su caso.

Los criterios que definen qué estado es responsable de estudiar las solicitudes han ido variando con 
las modificaciones aplicadas al reglamento. Actualmente, la pauta principal a seguir es la de unidad 
familiar. Es decir, el estado responsable de examinar la solicitud es aquél en el que se encuentre la 
familia del solicitante. En el caso de que esta persona no tuviera ningún familiar en la UE pero hubiera 
tenido un permiso de residencia o un visado previo de un estado miembro, éste se haría cargo de la 
petición de asilo. Pero si no se cumplieran ninguna de las dos condiciones anteriores, el país por el 
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cual haya entrado el solicitante a la UE debería hacerse cargo del refugiado y su solicitud.

El Reglamento de Dublín en la teoría aclara y organiza la acogida de refugiados pero en la realidad el 
caos reina en Europa, ya que muchos países no lo aplican o lo aplican incorrectamente y, a parte, el 
reglamento no tiene en cuenta los siguientes aspectos:

• En primer lugar, no tiene en cuenta las preferencias del refugiado, que por motivos de  facilidades 
lingüísticas, culturales o por demanda de su oficio puede preferir solicitar asilo en otro país al 
asignado, con lo cual el sistema es ineficiente ya que el refugiado no se quedará en el país que 
le pertoque según el reglamento si no que intentará buscar suerte en el país de su preferencia. 

• Además, Dublín no es distributivo. El criterio de que el país al que llega el refugiado es el que 
se debe hacer responsable del caso pone un gran peso de carga en los países fronterizos de la 
Unión, tal y como se ha podido observar en la llegada masiva de refugiados a lo largo de los 
últimos meses a Grecia y a todos los países de la costa mediterránea, com Hungría, Eslovenia y 
Croacia. 

• Y, por otro lado, si se determina que otro estado es responsable de la solicitud, ¿quién se hace 
cargo del traslado del solicitante? Dublín no responde a cuestiones de este tipo, haciendo que 
nadie se haga responsable de los costos.

Por último, la tercera situación que puede darse es que la solicitud sea admitida a trámite directamente 
en España. En este caso, la administración tomará los datos del solicitante y le asignará una cita con 
la administración para la llamada entrevista previa, el siguiente paso en el proceso de solicitud. En 
esta entrevista, la persona solicitante de asilo presenta delante de un delegado del gobierno su caso, 
aportando la documentación que le identifica así como otros documentos que pueden servir como 
prueba del peligro que sufre en su país de origen. Durante el tiempo que transcurra hasta la fecha 
de la entrevista, el recién llegado deberá vivir en España con sus propios medios o con la ayuda de 
entidades no gubernamentales, ya que el Estado no otorga ningún tipo de ayuda al solicitante antes 
de la entrevista previa.  Aunque el plazo entre presentar la solicitud y la entrevista previa debería ser 
breve, actualmente pueden darse con más de tres meses de espera.

CONCEPTES CLAU

Sol·licitant d’asil: Persona que sol·licita el reconeixement de la seva condició de refugiat i 
que es troba a l’espera que es prengui una resolució sobre aquest tema. És a dir, encara no té 
l’estatut de refugiat de forma definitiva. És un terme que descriu la situació jurídica en la qual es 
troba la persona.

Refugiat/da: Persona que fuig del seu país d’origen a causa del temor a ser perseguit per motius 
d’ètnia, religió, nacionalitat, orientació sexual, gènere o opinió política (segons la convenció de 
Ginebra). La població que fuig de conflictes armats o situacions de violència generalitzada també 
és considerada genèricament com a refugiats. 

A diferència del sol·licitant d’asil, al refugiat ja se li ha reconegut el seu estat i, per tant, se li atorga 
l’asil internacional.

Desplaçat/a: Persona que és forçada a deixar la seva llar per les mateixes raons que un refugiat 
(conflicte armat, violència generalitzada, violació dels drets humans, persecució, etc.), però que no 
travessa cap frontera internacional si no que roman dins dels límits del seu país de nacionalitat.
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2.3. LA GUERRA CIVIL DE L’ISLAM
(Papers. 193 Cristianisme i Justícia. Març de 2015)

UN PROBLEMA INTRAISLÀMIC

L’islam està en guerra, però a diferència del que es podria pensar, no està en guerra contra Occident, 
sinó contra ell mateix. Som davant d’una veritable guerra civil, una gran fitna o divisió, molt complexa 
perquè no són només dos bàndols els que lluiten, sinó un bon nombre de confessions i corrents que 
s’alien davant d’un tercer o s’enfronten, segons les circumstàncies. Occident de vegades apareix més 
aviat com una «excusa» o un «pretext» d’un veritable problema intraislàmic. Per això, les primeres i 
principals víctimes d’aquest conflicte són els mateixos musulmans, i no tant els jueus o els cristians. 
Els atemptats contra aquests són més aviat un «valor segur» aglutinador en un problema que en 
realitat és d’una altra naturalesa.

Els atemptats jihadistes periòdics que pateix Europa, més que un xoc de cultures, representen la 
importació d’un conflicte intern de l’islam que ens afecta com a conseqüència del desplaçament de 
població vinguda de països de majoria musulmana i de la implicació política d’Occident en l’escenari 
internacional.

LA LLEI ISLÀMICA, L’ÚLTIMA LLEI

Sens dubte, nombrosos grups islamistes veuen Occident com «el Gran Satan», però aquest és 
sobretot un debat intern de l’islam: quina vigència té avui en dia la llei islàmica medieval? El problema 
no és únicament polític o sociològic, sinó essencialment teologicojurídic: si Muhàmmad va rebre 
l’última revelació legislativa de part de Déu, quina autoritat té l’home per a abrogar-ne algunes de les 
prescripcions (per molt bàrbares que avui puguin semblar), per a posar-les en suspensió o fins i tot 
per a crear un nou corpus jurídic capaç de regir un estat modern i complex?

Per a l’islam, Déu decideix conduir la humanitat en cada època revelant-li una guia, una orientació 
en forma de llei divina. Així doncs, va revelar a Moisès una llei per al poble jueu a la Torà, i la va 
abrogar amb la llei cristiana de l’amor. Tot el poble jueu s’hauria d’haver convertit al cristianisme en 
aquell moment. Però després, al segle VII, Déu va revelar a Muhàmmad una llei, la xaria, que abrogava 
la llei cristiana. En conseqüència, tot cristià s’hauria d’haver convertit a l’islam. Tanmateix, a causa 
de la importància de Moisès i de Jesús, la comunitat islàmica primitiva seria tolerant respecte als 
cristians i jueus que rebutgessin seguir la nova guia, la xaria, a canvi d’un impost especial. Aquesta és 
la doctrina tradicional. Però, què passa quan el món s’allunya definitivament de l’edat mitjana, entra 
en la modernitat i apareixen noves exigències jurídiques que donin resposta a la complexitat dels 
estats moderns? Oblidar la xaria significaria implícitament reconèixer que Muhàmmad no era l’últim 
profeta legislatiu. Heus aquí la pedra argumental que serveix de base als fonamentalismes islàmics. 

EL FONAMENTALISME ISLÀMIC

El salafisme es pot traduir amb força exactitud per fonamentalisme, ja que és assimilable a aquell 
moviment protestant americà de la primeria del segle XX que, davant dels enormes canvis moderns, 
va defensar la tornada als fonaments del cristianisme, és a dir, a la Bíblia, però interpretada literalment. 
El salafisme neix a partir de la mateixa constatació, de la mateixa preocupació i de la mateixa «solució»: 
el món ha canviat, l’islam s’ha anat contaminant al llarg dels segles amb «innovacions» provinents 
del cristianisme (celebració del naixement del Profeta a semblança del Nadal), del paganisme i de 
l’animisme (pelegrinatges a les tombes dels sants, exaltació divinitzant dels guies espirituals del 
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sufisme…), del món modern (democràcia, drets humans…), etc. Aquesta és la interpretació del 
salafisme. La seva proposta és tornar a l’origen de l’islam, o més aviat, a allò que ells creuen que és 
l’origen de l’islam, per a aplicar-ho avui en dia en la seva literalitat. Aquesta literalitat és una veritable 
neurosi que va des del retorn a la moneda de l’època fins a orinar d’una determinada manera, passant 
per menjar o vestir igual que ho feia Muhàmmad.

En si mateix, el salafisme no s’identifica amb el terrorisme, però lògicament és caldo de cultiu del 
jihadisme, és a dir, la utilització de mitjans violents per a assolir aquesta tornada a l’origen. Al-Qaeda 
i l’Estat Islàmic són dues formes de jihadisme salafista. La diferència principal és que l’Estat Islàmic 
ha decidit reimplantar també allò que creu que va ser l’estat islàmic de l’època de Muhàmmad a 
Medina. Ha afegit una dimensió política a la simple tornada als costums antics. A més, ha incorporat 
un contingut escatològic a la seva visió: el món està a punt de viure la gran batalla final entre el bé i el 
mal, entre les tropes del veritable islam i les de croats, jueus i musulmans impius. En concret, l’exèrcit 
del mal estarà format per una aliança de setanta banderes, i la coalició americana actual ja té seixanta 
adhesions! En aquests temps finals també baixarà Jesús per ser califa de l’islam. El seu descens esperat 
s’esdevindrà a la mateixa Damasc, per la qual cosa és urgent conquerir la ciutat. Aquesta literatura 
apocalíptica forma part de la tradició de l’islam. El salafisme, juntament amb una bona part de la 
comunitat musulmana, n’oblida el sentit simbòlic i la interpreta com a esdeveniments històrics de la 
fi dels temps. L’única cosa que fa l’Estat Islàmic és identificar el món actual amb aquest temps de la 
fi. Tal discrepància de visions ha dut l’Estat Islàmic a independitzar-se d’Al-Qaeda el juliol de 2014 i 
a rivalitzar-hi fins a l’extrem de la confrontació: la branca d’Al-Qaeda d’Algèria va col·laborar amb 
l’exèrcit del país en la detenció del dirigent de l’Estat Islàmic de la regió.

LA GUERRA FREDA ENTRE L’ARÀBIA SAUDITA I QATAR

L’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units són els principals exportadors de la ideologia salafista 
més medieval. Qatar, per la seva banda, està en guerra ideològica contra aquests dos països, perquè 
defensa un tipus de salafisme reformat que, malgrat que busca la islamització de la població, admet 
les estructures d’un estat modern. Per això, Qatar sosté econòmicament tots els moviments dels 
Germans Musulmans, i els va donar suport quan a Egipte van admetre el joc democràtic per arribar 
al poder. Tan bon punt van ser expulsats pel cop d’estat del general Al-Sisi, l’Aràbia Saudita i els 
Emirats Àrabs Units van oferir més de 10.000 milions de dòlars per a sostenir el nou règim. Quina 
raó mou aquests països salafistes a donar suport a un règim menys islamitzador que el dels Germans 
Musulmans? La resposta és que els militars persegueixen els Germans Musulmans, que són la punta 
de llança contra el sistema medieval d’Aràbia. Qatar Airways i Emirates traslladen al món del futbol 
l’oposició entre els seus països.

Tanmateix, tant Qatar com l’Aràbia Saudita temen l’Iran com a gran enemic. Els països del Golf 
tenen, a més, minories (o majories, com ara Bahrain) xiïtes importants, que són mirades amb recel. 
Per això, d’aquests països ha sorgit una gran quantitat inicial de finançament per a sostenir els 
grups rebels sunnites contra el president de Síria, Bashar al-Assad, i aquells iraquians indignats per 
la política antisunnita del president xiïta sorgit després de la Guerra del Golf. Aquest últim grup, 
no necessàriament sempre islamista, va buscar suport a Al-Qaeda, es va convertir en Estat Islàmic 
i gràcies als pous de petroli ha arribat a ocupar un terç de l’Iraq i altre tant de Síria. Però qui els 
compra el petroli i per què no s’actua contra aquesta font de finançament?

A Síria, doncs, no n’hi ha dos, sinó molts bàndols que lluiten els uns contra els altres. Més que un joc 
d’escacs, el mapa sirià recorda un parxís en què cada facció juga les seves fitxes amb aliances secretes 
contra natura. Hi trobem les forces governamentals xiïtes amb el suport de l’Iran, del govern iraquià i 
de l’exèrcit del grup politicomilitar libanès anomenat Hezbollah, també xiïta. Lluitant contra el règim, 
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però també entre ells, hi trobem un grup lligat a Al-Qaeda anomenat Front Al-Nusra, l’Estat Islàmic 
i l’Exèrcit Sirià Lliure, en vies de desaparició malgrat haver estat inicialment el canalitzador de l’ajuda 
militar nord-americana, turca i francesa, entre d’altres. A més, tenim, tant al nord de Síria com al 
nord de l’Iraq, una important població de kurds. Són musulmans sunnites, però estructuren la seva 
identitat més per mitjà de l’ètnia pròpia i de la cultura d’influències socialistes que al voltant de la 
religió. Es coneixen casos d’espanyols d’extrema esquerra que s’han allistat a les seves files per lluitar 
contra «el feixisme de l’Estat Islàmic», com afirmen.

SUNNISME I XIISME

Què oposa el sunnisme i el xiisme? A part d’un record tràgic de la guerra que va enfrontar els 
partidaris d’Alí (els xiïtes) i aquells que havien de donar origen a la dinastia omeia de Damasc (els 
sunnites), i de la persecució durant segles dels xiïtes, hi ha poderoses raons teològiques que els 
separen. El sunnisme és una confessió islàmica sense jerarquia religiosa, en què els imams no són 
«clero», sinó simples directors de l’oració. Qualsevol fidel pot fer d’imam i qualsevol imam pot 
deixar de ser-ho. Han (o haurien) d’estar ben formats en dret islàmic i exerceixen la seva activitat 
com a empleats públics (de fet, tots països àrabs sunnites tenen un ministeri d’afers religiosos que 
contracta imams com a funcionaris). El xiisme, en canvi, considera que certes persones estan dotades 
d’una llum divina especial que els atorga una perspicàcia i un coneixement singular de la realitat, cosa 
que fa que no s’allunyin gaire de la categoria de profetes. Després de la mort de Muhàmmad, això 
és inacceptable i blasfem per a un sunnita. El clero xiïta té, per tant, autoritat divina per a «innovar» 
jurídicament. Per la seva banda, el món sunnita té un moviment místic amb una teologia similar a la 
xiïta: el sufisme. En aquest cas, el mediador i dispensador de la baraca (benedicció divina) és el mestre 
espiritual de cada confraria. És comprensible, doncs, que el salafisme antixiïta de l’Aràbia Saudita sigui 
un perseguidor feroç de la mística sufí.

ELS DEBATS INTERNS

L’oposició sunnisme-xiisme és la dimensió confessional d’aquesta guerra interna de l’islam. El problema 
i la complexitat es fan més grans quan en el si d’aquestes confessions veiem corrents irreconciliables 
que dibuixen tot un ventall que va des del fonamentalisme més extrem fins al misticisme, passant per 
tot tipus de posicions davant de la modernitat.

Els debats interns del grup xiïta majoritari, el dels duodecimams, giren sovint entorn de la legitimitat 
del xiisme polític inaugurat amb la revolució de Khomeini. El xiisme originari va desenvolupar una 
mística de l’ocultació en el context de persecució per part dels sunnites que va fer veure amb recel 
tota participació política fins a la tornada de les seves figures messiàniques del final dels temps, el 
Mahdí i Jesús. El xiisme duu a la sang una distinció entre política i religió veritable.

Per la seva banda, el sunnisme (que representa el 90% de l’islam) discuteix sobre l’abast de la llei 
islàmica. El corrent majoritari el podríem anomenar «tradicionalisme». És el que accepta l’islam tal 
com ha arribat als nostres dies, sense qüestionar especialment les tradicions culturals i religioses 
que ha rebut de les generacions anteriors. En això, és més «sa» que la neurosi salafista. Tanmateix, 
algunes d’aquestes tradicions poden haver accentuat encara més el patriarcalisme alcorànic, per la 
qual cosa de vegades hi trobem grups de dones amb metodologia fonamentalista que paradoxalment 
es declaren feministes.

Tenim també corrents reformistes que es deixen interpel·lar per la modernitat. Els Germans 
Musulmans només prenen de la modernitat allò que els serà útil per a islamitzar la societat, en la 
línia d’un fonamentalisme més il·lustrat. La societat egípcia tradicional els està combatent feroçment. 
Altres reformismes són molt més sincers, ja que rellegeixen l’Alcorà i la sunna per a cercar fonaments 
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islàmics en bona part dels drets humans. Sense negar el dogma de la fi de la revelació legislativa, fan 
un «esforç interpretatiu» per tal de deslligar l’islam del sistema polític califal, situant la qüestió del vel 
en el lloc just i arribant fins i tot a veure al·lusions alcoràniques que apunten cap a la prohibició de la 
poligàmia, per més que l’islam la permetés en aquell temps.

En aquest esforç interpretatiu, hi té un paper crucial la crítica de l’autenticitat de molts hadits o 
relats sobre la vida de Muhàmmad que es van posar per escrit dos segles després. Tanmateix, encara 
cal dur a terme un veritable estudi científic sobre els orígens de l’islam i sobre la història de la 
redacció de l’Alcorà. Tot i que això pugui produir pànic, és l’única manera de desmuntar, des de 
l’arrel, la interpretació violenta salafista. El camí és llarg, d’un segle potser, però el rostre de l’islam 
canviarà radicalment. Si no és així, reformistes, modernistes i fonamentalistes seguiran recriminant-
se les respectives interpretacions d’un mateix text, i potser molts altres, com va passar a Europa, 
desconcertats amb tanta barbaritat, aniran a poc a poc abandonant silenciosament la religió.

Jaume Flaquer, sj 

Pregària amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions 2015

©Marc Bartomeus
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2.4. REFUGIATS. VÍCTIMES DEL DESGOVERN I DE LA 
INDIFERÈNCIA
(Papers 229. Cristianisme i Justícia.  Setembre de 2015)

55 MILIONS1 

Aquesta és la xifra de persones que el 2014 es trobaven desplaçades del seu lloc d’origen a causa de 
persecucions, conflictes, violència generalitzada o violació de drets humans. 55 no és només una xifra, 
expressa multitud de rostres i d’històries personals que constitueixen el que avui per avui seria el 
24è país més poblat del món. Impressiona les dimensions d’aquesta tragèdia, però impressiona més 
encara quan de l’anàlisi de la foto fixa observem que aquesta xifra s’ha incrementat en 8,3 milions de 
persones respecte a l’any 2013.  Això suposa que durant el 2014, cada dia, 42.500 persones van haver 
de deixar les seves cases per cercar protecció en un altre lloc. 

UN MÓN EN GUERRA

Aquest increment es deu en bona part a la guerra a Síria. Segons l’informe d’Amnistia Internacional2 del 
mes de juny de 2015, gairebé 4 milions de dones, homes i nens s’havien vist obligats a abandonar 
el país, amb la qual cosa ha estat considerada una de les més grans crisis de refugiats de la història. 
Però no només Síria ha contribuït a aquesta fatal tendència, també ho han fet la persistència o 
l’agreujament de conflictes arreu del món. A l’Àfrica subsahariana amb conflictes nous i vells com 
la guerra civil a Sudan del Sud, a la República Centreafricana, a Etiòpia, a Uganda, a la República 
democràtica del Congo, al Sudan; a la zona de l’Àsia i el Pacífic, amb els casos ja gairebé endèmics 
de l’Afganistan i del Pakistan; a Amèrica Llatina amb Colòmbia al capdavant; a la zona de l’Orient 
Mitjà i del Nord d’Àfrica profundament desestabilitzada en els darrers anys, desestabilització que ha 
portat a importants moviments de població en diferents direccions;  i finalment, Europa, sí també el 
continent europeu ha vist durant el 2014 un augment del nombre de persones refugiades a causa del 
conflicte de l’Est d’Ucraïna, fins a estimar en prop de 250.000 persones les que van haver de fugir 
cap a la Federació Russa.   

Des de començaments de segle no hi havia en el món un mapa de conflictes tan extens i amb tants 
focs oberts alhora com el que tenim en el present.

RETORNS, REASSENTAMENT I CIUTADANIA PLENA

Encara que parlem globalment de refugiats, el cert és que entre aquests 55 milions de persones 
desplaçades hi ha una enorme varietat de situacions. 14,4 milions serien pròpiament refugiades, 
per tant persones que han hagut d’abandonar el seu país d’origen, 32,2 milions desplaçats interns, 
1,8 milions demandants d’asil, i 3,5 milions d’apàtrides3. És important tenir en compte aquesta 
categorització perquè determina les tres solucions que en aquest moment s’ofereixen: 

1. El retorn voluntari, sempre que es faci en condicions de seguretat i dignitat. Això només és 
possible quan es produeixen en els països en conflicte processos de pau estables i segurs que en 
garanteixen el retorn. Malauradament les dades són poc encoratjadores. Durant el 2014 només 

1 La major part de les xifres pertanyen a l’informe d’ UNCHR Global Trends 2014 presentat el passat mes de juny.
2 The Global Refugee Crisis: A Conspiracy of Neglect  June 2015
3 Cal afegir-hi també 1 milió de persones que no entren en cap de les categories anteriors, i els retornats que arri-
ben a uns 2 milions.
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un total de 126.800 refugiats van decidir retornar i ho van fer amb l’assistència d’ACNUR4. Aquest 
nombre de retornats és el més baix des de 1983. Aquest indicador per si sol hauria d’alarmar-nos ja 
que ens indica una extensió de la inseguretat i el conflicte, així com una creixent incapacitat per la 
seva resolució pacífica. 

2. Una altra solució és la del reassentament. Davant la impossibilitat de retorn a mig i llarg termini, 
i per evitar la massificació i cronificació de determinats camps de refugiats, algunes persones 
són reassentades en altres estats. Sovint, però, els països d’acollida tenen uns criteris de selecció 
molt estrictes fent que només els més capaços puguin beneficiar-se’n, i en canvi les persones més 
vulnerables (vídues, gent gran, persones amb malalties cròniques) hagin de quedar-se als camps de 
refugiats. Així 26 països van acollir a 105.200 refugiats. Es tracta de xifres superiors al 2013 però 
clarament insuficients per absorbir el nombre creixent de refugiats. Estats Units continua sent el país 
que més refugiats acull, seguit de Canadà, Austràlia i Suècia. En aquest sentit el compromís de la UE 
d’establir quotes d’acollida pels estats membres suposa un pas endavant en aquesta solució -estable 
i duradora- per moltes persones refugiades. 

3. I finalment, la integració en els països de destinació a través de processos d’integració legal, 
econòmica i cultural que porten a les persones refugiades a iniciar una nova vida en els països 
receptors gaudint dels drets de plena ciutadania. Tanmateix, només vint-i-set països han informat 
sobre processos d’aquest tipus per a 32.100 persones.

De tota manera és fàcil adonar-se mirant les xifres, de fins a quin punt totes les solucions posades 
en marxa per garantir una vida digna als refugiats són absolutament insuficients. Mentrestant, aquests 
sobreviuen en enormes camps en dures condicions de vida, o bé emprenen trajectes desesperats 
aprofitant les mateixes rutes migratòries. Sotmesos en aquests casos a les dinàmiques de tràfic 
de persones, i amb un risc enorme per a les seves vides, com ho corroboren les xifres de morts i 
desapareguts ben a prop nostre a la Mediterrània. No podem seguir contemplant aquest drama amb 
la indiferència i la passivitat actuals. Pensem que el 51% de les persones refugiades són menors de 18 
anys. Trajectòries estroncades i condemnades a un no-futur quan tot just desperten a la vida.  

ACTIVAR POLÍTIQUES INTERNACIONALS 

Davant d’aquest panorama cal una reacció dels estats i dels organismes internacionals que fins ara 
no s’ha produït. Aquesta fragmentació dels conflictes sembla haver donat la sensació de guerres de 
baixa intensitat, i solament el cas de Síria ha aconseguit despertar una veritable atenció internacional. 
La resta de conflictes es desenvolupen enmig d’un silenci mediàtic mortal que deixa les poblacions 
en mans dels senyors de la guerra i dels comerciants d’armes, els veritables guanyadors d’aquesta 
situació. Es fa urgent una reactivació del paper de les NNUU i de les seves agències tant pel que fa 
a la prevenció dels conflictes com també a la seva resolució pacífica i negociada. L’actual desgovern 
mundial, si s’allarga, podria fer crònic en determinades zones situacions de guerra que s’estendrien 
als estats limítrofes, especialment quan aquests estats són febles. 

Paral·lelament cal també donar major dimensió i rellevància a les polítiques de reassentament i 
acollida en el cas d’aquells conflictes que s’allarguen en el temps. Pensem que actualment els països 
que més refugiats acullen són Turquia, Pakistan, el Líban, i la República d’Iran. Potser el cas més 
destacat és el del Líban, un país de 4 milions d’habitants i que acull actualment 1.15 milions de 
refugiats, fet que està portant al límit les capacitats socioeconòmiques d’aquest petit país, amb tot 
el risc que això comporta. Crisis com les que hem viscut tan a prop a la Mediterrània, i que han 
provocat que Itàlia demanés la solidaritat de la resta de països de la UE, obliguen a activar a nivell 
4 Més alt és el nombre de desplaçats interns retornats 1.8 milions durant el 2014. Però continua sent un nombre 
baix en relació a anys anteriors.
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internacional rutes segures de reassentament de refugiats que eviti que aquests hagin de caure en 
mans dels qui trafiquen amb la vida de les persones. 

En un moment on el nombre de refugiats no para de créixer hem de considerar literalment com a 
criminals aquells polítiques de “seguretat” que tendeixin a blindar fronteres i a aixecar murs. És el 
moment de la solidaritat activa, de la recerca conjunta de solucions i en això les opinions públiques 
dels països potencialment acollidors hem de ser molt més conscients, clares i insistents davant 
les nostres autoritats. I és que a més, com a països productors d’armes, com a participants en 
dinàmiques d’explotació de recursos i matèries primeres, o simplement com a actors internacionals 
amb cadira als consells de seguretat de les NNUU, ¿hem de negar qualsevol responsabilitat sobre 
l’actual situació d’inestabilitat i desgovern mundial? ¿Hem de seguir esperant indiferents a què el 2015 
el nombre de persones desplaçades continuï creixent fins arribar als 70 milions?

“RECORDA’T...”

I tota aquesta situació, com ja hem dit,  té rostres concrets com el de la Leila. Té 27 anys i és mare 
de quatre criatures. A l’edat de 23 anys va haver de deixar casa seva al Sudan i amb els seu fills van 
caminar durant setmanes fugint dels bombardejos indiscriminats sobre la població civil del govern 
de Khartoum. En arribar a Maban (Sudan del Sud) van instal·lar-se amb uns altres 130.000 refugiats 
que també cercaven refugi. Avui es troba atrapada entre dues guerres, la guerra de la qual va fugir en 
el seu país d’origen i la que ha esclatat en el país que l’acull. Desitja un dia poder tornar al seu país 
amb els seus fills, de moment però la violència no li ho permet. Quan li preguntem que és el que més 
troba a faltar diu “enyoro la llar i els meus familiars que no van poder fugir amb nosaltres. Els trobo 
a faltar molt i m’agradaria tant poder tornar a veure’ls”.

La Leila forma part d’un nou poble, el poble dels que han hagut de deixar-ho tot per salvar la seva 
vida i la dels seus. La seva existència i el seu dolor no ens haurien de deixar indiferents, i més quan 
formem part d’una tradició que llegeix paraules d’advertència com aquestes “Recorda’t que eres 
esclau al país d’Egipte i que el Senyor, el teu Déu, te’n va fer sortir amb mà forta i braç poderós” (Dt 
5, 15). 

La nostra tradició comença amb un poble que fugia de l’opressió i l’esclavitud. La memòria ens 
hauria d’ajudar a entendre fins a quin punt avui es fa necessària l’acollida incondicional dels qui viuen 
l’experiència de l’exili.  A tots ens parla el cor que ens apel·la a la memòria: “recorda’t”. Memòria 
contra una instal·lació que ens fa porucs, memòria que ens hauria d’impulsar a viure oberts al desig 
d’articular hospitalitat i acollida no només a nivell personal, sinó també a nivell comunitari i nacional. 
Com a persones i societats que un dia vam ser refugiats i que formem part d’una tradició que ens 
“recorda” el nostre origen... no podem restar indiferents a la situació que viuen 59,5 milions de 
persones esteses arreu del món. No respondre-hi i girar l’esquena, suposaria també negar aquella 
humanitat que ens agermana. Una humanitat ferida per la injustícia però alhora cridada a viure 
fraternalment. 

ACOMPANYAR, SERVIR I DEFENSAR

Una proposta concreta d’aquesta injustícia és el Servei Jesuïta als Refugiats que des de fa 35 anys ha 
articulat amb aquestes tres paraules una manera de respondre a la brutal realitat de desplaçament 
forçat de milions de persones, i que pot també ajudar a perfilar la nostra solidaritat personal i 
comunitària.

Acompanyar significa romandre al costat de les persones refugiades, escoltar la seva història i 
reconèixer-la, en definitiva establir una relació personal i un vincle. 
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Servir encarna la decisió de construir junts alternatives a un exili massa llarg, oferint educació, 
formació i altres activitats que dignifiquin aquesta espera, i que evitin que el sentiment d’enyorança 
es transformi en depressió i desànim.

Defensar demana analitzar, entendre i denunciar les causes que forcen tants milions de persones a 
viure com a refugiats per així poder incidir en les arrels profundes dels conflictes armats.

Acompanyar, servir i defensar, són tres dimensions que es necessiten les unes a les altres, per 
enriquir-se mútuament. Són tres dimensions que ens permeten concretar la fraternitat i reconstruir 
l’esperança allà on tot semblava perdut. 

Pau Vidal i Santi Torres5

5 Pau Vidal és jesuïta responsable del projecte del Jesuit Refugee Service (JRS) a Maban (Sudan del Sud)
Santi Torres és director adjunt de CJ i membre de la Fundació Migra Studium - Servei Jesuïta a Migrants (Barcelona)

Il·lustració realitzada per Josep Rom amb motiu de la celebració del Concert solidari 
per als refugiats, celebrat el 16  d’octubre de 2015 a la Basílica de Santa Maria del Mar
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2.5. PER QUÈ  TANQUEM ELS IMMIGRANTS? 
(Papers 222. Cristianisme i Justícia.  Març de 2014)

DETINGUTS I TANCATS PER NO TENIR PAPERS

A la majoria dels països d’immigració hi ha centres on els immigrants indocumentats són tancats, 
generalment com a mesura prèvia a la seva expulsió. Són institucions caracteritzades per l’opacitat 
respecte al seu funcionament, les precàries condicions de vida dels interns, el seu tractament com a 
delinqüents i la seva deficient assistència legal i sanitària.

A Espanya, els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) són un dels punts més qüestionats i 
repressius de la política migratòria, amb elevades xifres d’internament i males condicions d’estada. El 
model espanyol dels CIE afecta molt negativament les persones, posant en evidència que la necessitat 
de controlar i desmotivar la immigració indocumentada es du a terme sovint amb un cost molt alt 
en termes de drets humans. 

El desembre del 2013 va morir una persona al CIE de Barcelona1 i hi van haver molts disturbis 
que motivaren visites del Defensor del Poble, del Congrés i dels Jutjats de control; aquests últims 
van dictar una resolució remarcant les deficiències d’aquest centre2.  El gener del 2014 el Fiscal va 
interposar una denúncia contra tres policies per agredir un intern del CIE de Madrid.3  Aquests fets 
recents són exemples que posen en relleu la polèmica sobre aquests centres i la necessitat d’un 
debat social i polític sobre la conveniència i la idoneïtat dels CIE.

QUI S’HI ESTÀ. QUANT DE TEMPS

Als CIE hi ha persones estrangeres acabades d’arribar a les nostres costes en pastera, així com 
persones que ja fa molts anys que estan al nostre país. El motiu de l’expulsió és, en la majoria dels 
casos, estada irregular, és a dir, no tenen el permís de residència. L’estada irregular és una infracció 
administrativa, no un delicte. Més de seixanta mil persones han passat pels CIE aquests darrers cinc 
anys, de les quals poc més de la meitat són finalment expulsades. L’estada màxima en un CIE són dos 
mesos.

QUÈ ÉS UN CIE

Espanya té uns quants CIE especialment designats per a retenir a immigrants, mentre se’n gestiona 
l’expulsió. La majoria d’aquests centres estan situats al llarg de la costa mediterrània, més un a Madrid.

Creats per la primera Llei d’Estrangeria l’any 1985 com a institució cautelar per a la detenció de sense 
papers prèvia a la seva expulsió, els CIE han estat objecte de crítiques recurrents d’ONG, defensor 
del Poble, Fiscalia i instàncies judicials i internacionals. Les crítiques principals al model apunten al fet 
de ser un model policial, gestionat en tots els aspectes pel Cos Nacional de Policia (cos aliè a aquesta 
funció), i la convivència de persones indocumentades (responsables d’una falta administrativa) amb 
delinqüents. Això es podria evitar si als indocumentats se’ls apliqués la multa com assenyala la Llei 
d’Estrangeria en comptes de l’expulsió, sent factibles altres possibles mesures, com ara la retirada del 
passaport, la presentació en seu policial o l’assenyalament de domicili, i s’utilitzés l’expulsió forçosa 
només com a últim recurs.
1 Una altra, Idrissa Diallo, va morir el gener del 2012 en el mateix CIE, i Samba Martine havia mort quinze dies 
abans (el desembre del 2011) al CIE de Madrid.
2 Auto de 15/1/2014 dels Jutjats d’Instrucció núms. 1 i 17, en funcions de control i vigilància del CIE de Barcelona.
3 El País, 18 de gener del 2014.
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La Directiva europea 2008/115/CE, coneguda com a Directiva de Retorn, recull en el seu article 16 
que «com a norma general, l’internament es durà a terme en centres d’internament especialitzats. 
En els casos en què un Estat membre no pugui proporcionar allotjament en un centre d’internament 
especialitzat i hagi de recórrer a un centre penitenciari, els nacionals de tercers països subjectes a 
l’internament estaran separats dels presos ordinaris». 

La Llei d’Estrangeria recull en el seu article 62 bis que els CIE «són establiments públics de caràcter no 
penitenciari; l’ingrés i l’estada en els quals tindrà únicament finalitat preventiva i cautelar, salvaguardant 
els drets i llibertats reconeguts en l’ordenament jurídic, sense més limitacions que les establertes a la 
seva llibertat ambulatòria, conforme al contingut i la finalitat de la mesura judicial d’ingrés acordada».

A més, l’art. 15.1 de la Directiva de Retorn afegeix que l’internament té com a finalitat «únicament 
preparar el retorn o dur a terme el procés d’expulsió». 

Per tant, els elements que defineixen l’essència dels centres i de l’internament són el seu caràcter no 
penitenciari i la seva funció exclusivament preventiva o cautelar, amb la finalitat de garantir l’execució 
d’una expulsió.

ELS CIE TRAEIXEN EL SEU CARÀCTER NO PENITENCIARI I SÓN PITJORS QUE 
PRESONS

Tanmateix, les garanties en un centre penitenciari són superiors a les dels CIE. Per increïble i 
elemental que sembli, els CIE fa dècades que estan sense una regulació completa, i funcionen amb 
una breu Ordre Ministerial del 1999. El Govern va començar el procés d’elaboració d’un Reglament 
a principis del 2012, procés que a la data de redacció del present Paper (gener del 2014) encara no 
ha finalitzat. I, sense regulació, hi ha buit legal. En el buit legal campa al seu aire l’arbitrarietat. I això 
que comentem de la restricció d’un dret fonamental, la llibertat, molt regulat en el cas de les presons. 
La regulació transparenta les conductes, les fa previsibles i comprensibles. La manca de regulació 
produeix obscurantisme, opacitat, inseguretat i sospita.

És probable que en el moment de ser publicat aquest Paper sí que s’hagi publicat (per fi!) un reglament 
dels CIE4.  Tot i que és necessari, tampoc no n’hi haurà prou amb un reglament dels CIE si els seus 
articles no inclouen les garanties dels drets de les persones privades de llibertat. I si no s’apliquen 
aquestes garanties a la pràctica.

I això té relació amb la segona raó per la qual els CIE van trair el seu caràcter no penitenciari. Les 
condicions de vida a l’interior dels CIE són pitjors que les que es donen en una presó. El passat 15 
de gener, els jutges d’instrucció de Barcelona encarregats del control i vigilància del CIE d’aquesta 
ciutat, van dir en un auto judicial que la situació dins del CIE resulta «pitjor fins i tot que la presó 
pròpiament dita»5.  

La Llei d’Estrangeria reconeix expressament que l’internament només limita la «llibertat 
deambulatòria» i que el gaudi de la resta de drets i llibertats està garantit. A la pràctica, això no és així:

Al seu ingrés en el CIE, a les persones internades se’ls proporciona informació escrita sobre 
l’establiment i la seva organització en castellà, anglès o francès. Però no en altres llengües,  malgrat 
que moltes persones vénen de països on es parla àrab, turc, kurd, farsi, woloj, mandinga, xinès, tagal, 
bangla, urdú, etc. Moltes persones no comprenen el que reben a l’entrada perquè no està escrit en 
una llengua que entenguin, perquè no saben llegir o perquè la informació està redactada en llenguatge 
tècnic.
4 Després de dos anys de tramitació, a la data de redacció d’aquest Paper, el Reglament es troba en la seva fase final 
i s’espera la seva imminent aprovació en Consell de Ministres.
5 Auto del 15 de gener del 2014, dels Jutjats d’Instrucció 1 i 17 de Barcelona.
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Les persones internades no reben informació comprensible de la seva situació jurídica concreta, de 
les gestions que es faran durant el seu internament i de la data d’expulsió, la qual cosa genera angoixa, 
ansietat i desconfiança vers l’Estat espanyol. Les persones no comprenen la freda lògica legal que les 
ha dut al CIE. Molts cops (més dels comprensibles) desconeixen fins i tot el nom i el telèfon dels seus 
advocats. Aquelles que sí tenen aquestes dades, pateixen dificultats i obstacles per a contactar amb 
els seus advocats. Tan recurrent és la falta d’informació que el primer pas en l’acompanyament de les 
organitzacions socials als interns acostuma a ser la laboriosa reconstrucció de l’itinerari jurídic que 
ha dut cada persona al CIE. 

No hi ha servei de traductors intèrprets.

La comunicació amb l’exterior és molt limitada. L’accés al telèfon és possible només a través de 
cabines de pagament, en horaris i torns d’ús molt estrictes, la qual cosa genera competència i 
discussions pel seu ús. Als interns se’ls retiren en entrar els telèfons mòbils. No hi ha ordinadors 
o terminals d’Internet; no hi ha accés a correu electrònic ni a fax. Les persones internes no tenen 
accés a les fotocopiadores dels centres i no poden enviar/rebre documents o entregar còpies als 
seus advocats i familiars.

• Les persones privades de llibertat reben visites en una sala dividida en cabines, separades per 
mampares de vidre que impedeixen el contacte físic amb aquells que les visiten. La comunicació es 
du a terme per telèfon i durant un temps que oscil·la entre deu i vint minuts. Funcionaris de policia 
controlen visualment les visites i revisen i escorcollen la roba i els articles de cura personal que els 
visitants entreguen als interns. En el règim de visites es revelen els aspectes més carceraris dels CIE.

• L’assistència social i l’atenció sanitària són deficients. No tots els CIE compten amb atenció social; 
no hi ha mecanisme establert d’identificació i atenció a persones vulnerables o necessitades de 
protecció; no hi ha activitats estructurades d’oci, joc i esport, formació i educació: no hi ha res a fer 
dins d’un CIE. L’atenció mèdica es du a terme en horaris limitats i per una empresa privada (Clínicas 
Madrid) contractada per la Policia, de qui depèn. No hi ha infermera, no hi ha atenció psicològica.

• Les cel·les d’uns quants CIE no tenen inodors. Durant la nit, els interns han de cridar un policia 
perquè els obri la cel·la i els acompanyi al bany. A Madrid es van emprendre obres per a dotar les 
cel·les d’inodors per insistència dels Jutjats de Control. A Barcelona, aquesta situació inacceptable no 
ha canviat, malgrat la denúncia dels jutges d’instrucció.

• Les expulsions, quan es produeixen, es duen a terme sense avís previ als interns, de dia o de nit. 
Al que serà expulsat no se li facilita data, hora, localitat de destinació, dades del vol. Tampoc no es 
comuniquen aquestes dades a la família ni al lletrat. Quan no es produeix l’expulsió, la persona és 
posada en llibertat a la porta del CIE, sense facilitar diners per al transport a les persones que van 
ser detingudes fora del municipi en què es troba el CIE. Penseu, per exemple, que les persones 
detingudes a les comunitats autònomes del nord d’Espanya van a parar als CIE de Madrid i Barcelona, 
a centenars de quilòmetres del seu lloc de residència.

QUÈ DEMANEM 

– Demanem una reducció de la població als CIE a mitjà termini. Que sigui, com marca la llei, l’últim 
recurs i atenent les circumstàncies particulars de cada cas. No n’hi ha prou amb una ordre d’expulsió 
per a privar de llibertat una persona.

– Demanem ja un reglament garantista que millori substancialment les condicions d’internament i 
revisi el model policial actual, en el qual gairebé tot està prohibit i tot requereix autorització.  Aquest 
model de control i seguretat deteriora la vida dels interns.



01 / Documents per comprendre, reflexionar i pregar 

32

Fotografies de la vetlla de pregària a les portes de Centre d’Internament d’Estrangers 
de la Zona Franca de Barcelona, celebrada el 17 de gener de 2015 a les 19h

– Demanem un debat rigorós sobre l’expulsió com a eix de la política migratòria, de l’internament 
com a instrument seu i de la mateixa existència de llocs com els CIE. Perquè el model actual resulta 
una deshonra i un descrèdit per a la societat que els alberga i perquè produeixen patiment gratuït 
als qui hi estan reclosos.
 

Josetxo Ordóñez, Migrastudium i Cristina Manzanedo, Pueblos Unidos6

6 Ambdues organitzacions pertanyen al Servei Jesuïta a Migrants Espanya.
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Per reflexionar3

En aquest segon apartat del dossier, es troben diferents documents de persones i col·lectius  
compromesos en la defensa dels dret humans i de la justícia. En primer lloc, es presenta la carta 
del Director de Caritas Jordania. Ell relata i pregunta el perquè de tant dolor a l’Orient Mitjà, i  
perquè la comunitat internacional no reacciona al dolor i a la mort d’aquesta regió.

També s’inclou el 6è Informe de Càritas Espanyola, que mostra el drama que estan vivint els 
refugiats a les fronteres de l’Est de l’UE. 

En darrer lloc, es troba el document Hospitalitat + Dignitat. Migrants i Refugiats amb Drets. 
(Marc comú de la Xarxa Intereclesial), tot un testimoniatge del treball coordinat a favor dels 
migrants i refugiats.

Caritas Internationalis
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3.1. CARTA DEL DIRECTOR DE CARITAS JORDANIA AL 
DIRECTOR DE CARITAS INTERNATIONALIS

Amán 7/09/2015
Para Michel Roy  
Secretario General de CI

¡Saludos desde una tierra donde murió el amor y se enterró la paz! 

Estimado Michel:

La humanidad está atravesando una era extremadamente complicada; un caos desplegado que barre 
la moral, la ética y los principios de nuestro mundo, un mal funcionamiento del orden mundial que 
una vez fue creado por el hombre para organizar su vida y la de los demás.

Oriente Medio es una de las víctimas de este irresponsable caos por el que el hombre está pagando 
un precio muy alto, empezando por Palestina que lleva sangrando más de 65 años. Por esta causa se 
han celebrado multitud de conferencias, numerosos seminarios, así como reuniones. A día de hoy, 
Palestina sigue sangrando y su gente ampliamente esparcida por todo el mundo. A todo esto se le 
suman los conflictos en la región, tales como las guerras civiles en el Líbano, Egipto, la invasión de 
Irak, la división de Sudán, la hambruna en Somalia y Yibuti, la guerra sectaria en Yemen, la situación 
de seguridad desestabilizada de Bahréin, y las feroces guerras contra Israel durante más de 70 años, 
entre otros.

Posteriormente, hemos vivido “la primavera árabe” que ha provocado que las cosas vayan de mal en 
peor empezando por Túnez Verde para, a continuación, extenderse ferozmente por Egipto y destruir 
Libia. Hoy en día, está desarraigando la antigua historia del Levante en Siria e Irak.

El sufrimiento es cada vez mayor, se está derramando sangre como si de cataratas se tratase por toda 
nuestra tierra sagrada. Estamos pagando el precio por nuestro patrimonio histórico, por nuestra 

Caritas Internationalis
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abundante diversidad de civilizaciones únicas y destacadas. Estamos pagando el precio por la tierra 
que fue elegida como cuna de profetas, una tierra fértil desde donde se enviaron mensajes divinos 
a todo el mundo. Estamos pagando el precio por la belleza de la naturaleza y el esplendor del 
desierto, por la abundancia de los ríos y los mares en todas partes, el país de las pirámides, Petra, 
Babilonia, Palmira, los Santos del Líbano, la Mezquita de Al Aqsa, nuestras iglesias de la Natividad, y el 
Santo Sepulcro. Estamos pagando el precio por las personas a las que les gusta leer y escribir, cazar 
y cultivar; personas de distintos rangos: ministros, empleados de la limpieza, carpinteros, maestros, 
cirujanos…

Estamos pagando el precio porque buscamos la vida y no la muerte, la paz y no la guerra; queremos 
adorar a Dios y no al hombre.

Todos los días contamos el número de víctimas, especialmente en Irak y Siria, como si de repente 
todos fuésemos cifras en vez de seres humanos; no tenemos valores sino número de víctimas. 

Hoy les ha tocado a ellos pero mañana nos puede tocar a nosotros. La comunidad internacional 
observa, condena, expresa sus preocupaciones y nos envía pequeñas partidas de ayuda como para 
evitar tener algún tipo de responsabilidad humanitaria, social y moral. Nos encontramos indefensos 
y se nos dan elecciones que nos conducen a la muerte, deseando los medios más rápidos para morir 
y así no sentir dolor.  Algunos han abandonado estos países en busca de hogares que les ofrezcan 
una alternativa; otros se han llevado consigo su hogar a los países más remotos para empezar una 
nueva vida allí.

Me  pregunto,  ¿hasta  cuándo  la  comunidad  internacional  permanecerá  inactiva?,  ¿Hasta cuándo  
sufriremos  mientras  ella  disfruta  de  la  vida?,  ¿Hasta  cuándo  seguiremos  siendo víctimas mientras 
que la comunidad internacional se mantiene indiferente?, ¿Durante cuánto tiempo seremos siervos 
de leyes impuestas sin que se escuche nuestra voz?, ¿Hasta cuándo nuestros hijos seguirán bajo los 
bombardeos, bajo las ruedas de vehículos blindados que se estrellan constantemente y de coches 
bomba que barren nuestra infancia, y a aquellos que se suponen serán nuestra futura generación?

¡¿Hasta cuándo la comunidad internacional seguirá mencionándonos solo en las noticias, en las salas 
de reunión y durante los banquetes?!

Caritas Internationalis
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Hasta que el momento decisivo llega y frente al cuerpo del ángel niño pensamos que Europa empezará 
a trabajar con nosotros reconstruyendo la reconciliación, deteniendo la guerra y construyendo de 
nuevo la región. Muy al contrario, ha decidido ahondar en las heridas y seguir derramando nuestra 
sangre, ¡esta vez quizá con buena intención! Dejando Oriente Medio sin minorías  que  son  las  que  
se  encuentran  encabezando  la  inmigración…  cristianos,  yazidis, chiitas,  kurdos,  entre  otros;  para  
a  continuación  incluso  atraer  a  los  musulmanes  de mentalidad abierta, racionales y formados de 
nuestra Tierra Santa, ¡para finalmente, y en un segundo, convertir Medio Oriente en un punto negro 
donde nadie desee vivir!

Nos ha sorprendido enormemente la reacción de Europa frente a los refugiados y los que huían de  
un  entorno  en  guerra.  ¡¿No  era  más  fácil  trabajar  en  una  solución  política  y reconstruir los 
países destruidos y hacerlo por las personas desplazadas sin razón?!, ¡¿No era más fácil trabajar en 
la construcción de la paz y en la reconciliación en lugar de aceptar el caos que ha barrido al mundo 
árabe?!, ¡¿No era menos costoso quedarse junto a los países de acogida y apoyarlos, así como a su 
infraestructura, a los servicios que garantizan una vida estable para los refugiados y las personas que 
los acogen por un lado, y por otro facilitar una vuelta segura a cada persona desplazada hacia su 
propio país una vez que la guerra acabase?!

A día de hoy los países europeos, la Iglesia en estos países y desafortunadamente Cáritas Europa 
también simpatizan con las personas desplazadas simplemente como una reacción emocional, hasta 
el punto de que no son conscientes de que esta muestra de amor desgarra más las heridas agravando 
así nuestra miseria.

Nuestra petición principal va dirigida a Caritas Internationalis para que acepte y dirija una campaña 
especial a favor de la paz en Oriente Medio, en cooperación con la UE y la Iglesia en Europa, con el 
objeto de detener la guerra y construir la paz por nuestra historia y nuestro pasado,  por  un  futuro  
próspero  para  nuestros  niños  y  por  la  conservación  de  nuestro magnífico y hermoso mosaico.

Creo que es el momento adecuado para que el mundo empiece a sanar nuestras heridas, detener 
nuestras lágrimas y restablecer la esperanza y la sonrisa. Ha llegado el momento de limpiar la sangre 
con nuestros mares sagrados; de hacer de nuestro planeta un pequeño pueblo gobernado por 
principios humanitarios y organizado mediante leyes por el bien de los hombres y de la naturaleza. 
Es un buen momento para construir una comunidad justa y pura, y una inmensa hermandad que nos 
conecte con la nueva humanidad y el bienestar de esta.

Esperamos recibir de usted todo tipo de ayuda económica y en especie, oraciones, ayunos y presión 
a los gobiernos de todo el mundo para que, de un modo positivo, intervengan y cubran todas 
nuestras necesidades, de manera que podamos alcanzar nuestro objetivo y que algún día veamos el 
mundo árabe como un lugar de paz y amor.

Quisiera darle las gracias por su tiempo e interés. 
Atentamente,

Wael Suleiman 
Director General Caritas Jordania
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Extracte Missatge del papa Francesc per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 
(17 de gener de 2016)

“Estimats germans i germanes emigrants i refugiats. A l’arrel de l’Evangeli de la misericòrdia, 
l’encontre i l’acolliment de l’altre s’entrecreuen amb l’encontre i l’acolliment de Déu: 
acollir l’altre és acollir Déu en persona. No us deixeu robar l’esperança i l’alegria de viure 
que brollen de l’experiència de la misericòrdia de Déu, que es manifesta en les persones 
que troben al llarg del seu camí. Us encomano a Maria Verge, Mare dels emigrants i dels 
refugiats, i a Sant Josep, que van viure l’amargor de l’emigració a Egipte. Encomano també 
a la seva intercessió aquells qui dediquen energia, temps i recursos a la cura, tant pastoral 
com social, de les migracions. Sobretot, els imparteixo de cor la benedicció apostòlica.”

Caritas Internationalis
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3.2. MENSAJE DE NAVIDAD DE MGR. ANTOINE AUDO, 
PRESIDENTES DE CARITAS SIRIA

Caritas Siria, como lugar de solidaridad, de formación y de servicios, sacudida por cinco años 
de guerra (2011-2015), un cuerpo vivo, un rostro de humanidad que atraviesa la crisis con 

determinación, confianza y eficacia.

Comenzamos hace cinco años, con cuatro o cinco miembros en toda Siria, y ahora somos 200 
personas en las seis regiones del país, siempre buscando perfeccionar nuestros programas y nuestros 
servicios para los más vulnerables. 

Gracias a las exigencias de Caritas Internationalis, y gracias a las competencias de Caritas MONA 
(Medio Oriente y Norte de África), Caritas Siria ha sido capaz de ser un cuerpo vivo en medio de la 
violencia que sacude a Siria, y en medio de las Iglesias y de tantos organismos que trabajan en favor 
de la justicia, la paz y la reconciliación.

Por esta experiencia de solidaridad y de competencias puestas al servicio de la dignidad humana, y 
por todo este camino recorrido a lo largo del año 2015, queremos dar las gracias a nuestro Señor 
Jesucristo que nos sigue uniendo en Caritas para acercarnos a las personas que más sufren en 
nuestro querido país, Siria. Agradecemos a todos los que nos acompañan en el cumplimiento de 
nuestra misión, y que nos ayudan a preparar el futuro de nuestro país, con generosidad y competencia.

Uno de nuestros gritos durante este año ha sido el siguiente, llegando a sorprender a algunos de 
nuestros colaboradores: «No queremos pan, queremos la Paz!».

Sí a la Paz como condición de vida, no pararemos de pedirla al príncipe de la Paz,  al Niño del pesebre, 
a los jefes de las naciones y a todos vosotros, nuestras queridas Caritas hermanas y colaboradores, 
para que nosotros mismos podamos reconquistar la paz, la unidad y la prosperidad de Siria.

Gracias a todos.

Mgr. Antoine Audo
Presidente de Caritas Siria

Pregària amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions 2014

©Marc Bartomeus
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3.3. 6º INFORME  DE  ACTIVIDADES SOBRE LA SITUACIÓN 
FRONTERA ESTE (Madrid, 18 de diciembre 2015)

SITUACIÓN ACTUAL

En los últimos meses, millones de personas han huido de sus hogares desde  Oriente  Medio, a la 
par que continúa el lento éxodo de migrantes desde África subsahariana que huyen de la  guerra, 
los desastres, los conflictos, la pobreza y las crisis económicas. El flujo diario de hombres, mujeres 
y niños en los Balcanes se ha convertido en uno de los mayores éxodos de refugiados y migrantes 
desde la Segunda Guerra Mundial. Siria, probablemente, está en el centro de la mayor crisis de 
desplazamientos internos del mundo actual con más de 7 millones de personas desplazadas.

Cientos de miles de  refugiados se encuentran en movimiento, lo mismo que migrantes en busca de 
asilo o refugio, o de mejores condiciones de vida. Es un viaje de miles de kilómetros no exento de 
peligros y dificultades en la mayoría de las ocasiones.

Su situación viene marcada por algunos factores que condicionan su biografía. Son personas que 
sufren la pobreza y que se encuentran en una situación psicosocial al límite. El viaje es muy duro, 
pero también lo es la llegada a los países intermedios o de acogida y tener que vivir en condiciones 
precarias durante meses o años. En una situación así, estas personas van perdiendo la  esperanza 
también  porque  los  conflictos  en  sus  países  de  origen  (Siria,  Irak, Libia, Afganistán, Sudán, 
Etiopia…) no ven cerca el final. Las oportunidades de vida digna son muy limitadas. Las posibilidades 
de trabajo son muy escasas ya que el acceso al mercado laboral formal se dificulta ante la falta 
de reconocimiento de su estatuto o situación legal. Son personas empujadas a recurrir al empleo 
informal y la economía sumergida como única salida. Sufren, además, la escasez de programas de 
ayuda, ya sea por la limitación económica o por no encontrarse dentro de situaciones prioritarias.

Todo esto genera una sensación amarga que ahonda más en su exclusión y pobreza. Profundiza el 
sentimiento de inseguridad, de vivir al día y no poder planificar un futuro.

Los recientes acontecimientos políticos y de cierre de fronteras en la región de los Balcanes  hacen 
difícil  la movilidad de los refugiados y migrantes.  Las reuniones de ministros del Interior de Eslovenia, 
Serbia, Macedonia y Grecia han reforzado la importancia de la cooperación, coordinación e intercambio  
de información con otros socios europeos. Pero todo esto  se ha traducido en nuevas restricciones 
sobre personas de determinadas nacionalidades. En las fronteras entre Grecia y Macedonia, y entre 
Macedonia y Serbia se permite cruzar a los nacionales de Siria, Afganistán e Irak. Pero se restringe la 
entrada  a nacionales de otros 
países como Irán, Bangladesh 
o Pakistán, por la única razón 
de considerarles migrantes 
económicos. Este panorama 
agrava la situación humanitaria 
que se está desarrollando en 
Europa y que requiere atención 
urgente.

Todas las personas tienen 
derecho a buscar una vida 
mejor, a migrar de forma 
segura independientemente de 

Copy: M. Smith / Trocaire
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su nacionalidad, con sus necesidades básicas y de acceso a información y asesoramiento cubiertos, 
adecuados y disponibles en los puntos fronterizos.

La red Cáritas, como otros organismos internacionales, ha expresado su preocupación por los 
riesgos asociados a las restricciones impuestas en varias fronteras en los Balcanes. Y más cuando se 
espera que continúe la llegada de personas a Europa, a través de Grecia, durante este invierno y todo 
el 2016 tal y como pasamos a exponer a continuación.

GRECIA

El número de refugiados y migrantes que llegan a Europa diariamente desde Grecia no tiene 
precedentes. En este país se han registrado 728.910 personas entre enero y diciembre de 2015.  
La media diaria de llegadas, durante el pasado noviembre, ha sido de 4.700 personas. Casi el 60% 
proceden de Turquía y han llegado a través de las islas de Lesbos, Chios, Kos, Samos y otras más 
pequeñas. La gran mayoría de ellos proceden de Siria (46%) Afganistán (30%), Iraq (11%) e Irán (6%), 
mientras que los restantes vienen de Pakistán, Somalia, Eritrea y otros países. Un 26% de todas las 
llegadas son niños, algunos no acompañados.

La afluencia continua de refugiados ha creado una situación de emergencia desconocida anteriormente  
en  el  país.  A  esto habría que sumar los efectos que sobre los griegos está produciendo la peor 
crisis económica y financiera de su historia. A pesar de los enormes esfuerzos de voluntarios, 
residentes, turistas, así como la sociedad civil, ONG y las autoridades nacionales, las posibilidades de 
ayuda a quienes llegan  son muy difíciles y limitadas.  La comunidad internacional se enfrenta a una 
situación en la que los refugiados y los flujos migratorios no es probable que disminuyan de manera  
significativa en los próximos meses.  ACNUR descarta un cambio de tendencia a corto plazo.

En los últimos meses los refugiados han seguido la ruta que va desde las islas griegas a Idomeni 
(a través de Atenas), y de allí pasan a Macedonia. No obstante, desde mediados de noviembre, el 
hecho de que algunos países balcánicos hayan restringido la entrada a personas de determinadas 
nacionalidades, ha empezado a generar tensiones que se producen entre la población refugiada en 
tránsito sin posibilidad de continuar su camino y las fuerzas policiales.

MACEDONIA

En este país el flujo de migrantes era relativamente alto a principios de noviembre, pero se redujo tras 
la decisión del gobierno de cerrar sus fronteras a  los migrantes económicos, manteniendo una mayor 
flexibilidad respecto de aquellos  que proceden de  zonas de conflicto como  Siria, Afganistán e Irak.  

También han contribuido las 
condiciones climatológicas, 
ya que se acerca el invierno, 
así como los parones  
producidos por las huelgas 
de los trabajadores de ferry 
en Grecia.

Según los datos suministrados 
por el gobierno macedonio, 
de 29 octubre a 5 noviembre 
la media de refugiados que 
entraban en el país cada 
día era de 6.900 personas. Copy: M. Smith / Trocaire
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En las siguientes semanas aumentó a 8.000, alcanzando su punto máximo el 9 de noviembre con 
11.072 migrantes. A partir de esa fecha la cifra ha ido en descenso  debido a las razones expuestas 
anteriormente, pero da una idea de la magnitud del reto y de las dificultades que supone abordar 
esta realidad humanitaria de forma integral.

Un 55% de los migrantes son hombres, un 20% son mujeres y el resto son niños, registrándose un 
más que preocupante 10% de menores no acompañados.

CROACIA

Los últimos datos publicados por el ministerio del Interior de Croacia señalan que desde el inicio 
de la crisis hasta el 1 de diciembre de 2015, 460.726 refugiados y migrantes se han registrado en 
territorio croata. Después de la primera ola de refugiados, el 17 de septiembre el Gobierno decidió 
cerrar la frontera con Serbia durante un tiempo, debido al colapso en los procesos de registro de 
las personas que llegaban.

El gobierno croata ha establecido campamentos de acogida y estancia gestionados por las autoridades 
y entidades humanitarias. La  afluencia diaria en la frontera  es de  6.000 a 8.000 personas  y los medios, 
en muchas ocasiones, son insuficientes para la acogida y atención de sus necesidades básicas. Los 
refugiados y migrantes, tras su llegada, se tienen que registrar conforme lo establece el ministerio del 
Interior. Después deben pasar unos exámenes médicos que son obligatorios. Luego son escoltados 
por la policía hasta el campamento asignado. Allí se dirigen hacia el sector que corresponda a cada 
persona. Las   mujeres, los niños y las 
personas con discapacidad se alojan en 
tiendas de campaña con calefacción, al ser  
considerados colectivos más vulnerables.   
La estancia media en los campamentos es 
de entre 3 y 6 horas antes de que un tren 
que los lleve directamente a Eslovenia.

SERBIA

Los refugiados y migrantes continúan su 
travesía a través de Serbia.  La situación 
se ve favorecida por la suavidad del 
otoño  y  la finalización de la huelga de 
transporte en Grecia.  Su objetivo es llegar a Alemania antes del invierno y el frío. Siguen la ruta de 
entrada a Serbia a través de las zonas transfronterizas de Preshevo y Dimitrovgrad, pero también 
han comenzado   a llegar   por otras zonas  limítrofes  como  Bosilegrad, en la frontera con Bulgaria.  
El estado serbio tiene  centros de acogida y registro (Sid / Berkasovo; Adavsevci, Belgrado; subotica, 
Kanjiza) donde las cifras de llegada y registro varían,  pero, en cualquier caso, superan con creces su 
capacidad, como ocurre, por ejemplo, con el centro de Preshevo en la  frontera con Macedonia. En 

esta zona,  durante noviembre, el número de migrantes 
que entraban oscilaba entre 4.000 y 8.000 diarios.

Los centros están asentados en viejas infraestructuras 
o en edificios antiguos utilizados durante la crisis de los 
Balcanes, a finales de los años 90. Objetivamente  las 
condiciones son suficientes, pero en muchas ocasiones 
no cubren todas las necesidades básicas, entre otras 
razones por  el  gran número  de  personas a atender. 
Las  condiciones de seguridad y el  acceso a alimentos Copy: M. Smith / Trocaire

Copy: M. Smith / Trocaire
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y enseres son cada vez más difíciles por la restricción de fondos, lo que ocasiona tensiones en los 
migrantes y refugiados y también con la población local. Las acciones de asistencia humanitaria se 
compaginan con los registros que tiene que hacer la policía serbia, que trata de evitar aglomeraciones 
y colapsos.

ACTUACIONES DE LA IGLESIA LOCAL Y DE LA RED CÁRITAS

CARITAS Actividades humanitarias Acciones sensibilización 
y coordinación

Cáritas Bulgaria Cáritas  Bulgaria  sigue  ofreciendo asistencia  humanitaria  
a migrantes que cruzan las fronteras búlgaro-turcas y 
detenidas por la policía de frontera. Apoyamos de 200 a 
300 migrantes diarios,  sobre todo niños y mujeres  como 
colectivos más vulnerables.

La asistencia humanitaria incluye ropa y zapatos para 
niños y adultos, leche envasada y  purés infantiles, así 
como materiales de higiene.

En labores de integración apoya a unos 250 migrantes 
con servicios de integración donde se imparten cursos de   
lengua búlgara.

Los itinerarios de inserción laboral consisten en atender 
consultas y apoyar a los migrantes en la búsqueda de 
empleo.

Cáritas  Bulgaria  ha  mantenido  una  activa  colaboración  
con Cáritas Macedonia en labores de evaluación de 
necesidades.

Labores de coordinación con 
las Cáritas Diocesanas y las 
parroquias preparando planes 
de contingencia.

Coordinación con Cruz  Roja y 
entidades humanitarias.

Cáritas Croacia Para reforzar sus esfuerzos de ayuda, Cáritas Croacia lanzó 
una proyecto de Emergencia para asistir a 2.500 refugiados   
y migrantes al día. El objetivo es tener un mayor acceso a 
alimentos,  artículos  para  el  invierno,  infraestructuras y 
servicios sanitarios (instalaciones de agua, letrinas…).

En el campo de Opatovac hay redes de voluntarios de 
Cáritas en grupos de 10 personas que están trabajando 
turnos de ocho horas. 

Participan en el suministro de alimentos, paquetes de 
limpieza, proporcionando además ropa y material de 
abrigo, así como otras actividades en el campamento 
centradas en la infancia.

Cáritas está llevando a cabo un mapeo de los recursos 
(humanos, materiales, financieros, alojamiento, comida, 
etc.) Mientras  tanto,  los  líderes  religiosos  locales  
han  hecho  un llamamiento a los fieles para apoyar la 
respuesta humanitaria de Croacia para los refugiados y los 
migrantes.

Coordinación con Cruz Roja y
entidades Humanitarias y 
entidades de Iglesia.

Reuniones de coordinación con 
Gobierno croata; planificación 
Acción humanitaria.

Contactos regulares con 
las caritas de la región para 
evaluación y preparación 
respuesta regional. 
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Cáritas Grecia Cáritas Grecia está respondiendo a la crisis de los refugiados 
y migrantes a través de la provisión de alimentos (paquetes 
y raciones) y artículos no alimentarios en las islas griegas 
de Chios y Lesbos, en Rodas y Kos. Unas 1.200 personas  
han recibido sacos de dormir y colchonetas en las islas de 
Quíos y Lesbos.

Se han distribuido 2.000 kits para para bebés.

En Atenas, Cáritas está trabajando desde el centro 
de refugiados. Proporciona vales de alimentos a los 
refugiados. Además desarrolla sus actividades en clave de 
integración y orientación, asesoramiento.

En Idomeni, Cáritas continúa proporcionando servicios de 
higiene personal,  duchas, así como raciones y paquetes 
de alimentos y ropa.

Se han mejorado las infraestructuras comunitarias de 
saneamiento mediante la instalación de 40 baños químicos 
y 5 duchas. Todo ello en la frontera con Macedonia.

El objetivo de esta acción es alcanzar a unas 36.000 
personas con diferentes tipos de servicios.

También en Idomeni se han entregado paquetes de 
alimentos a 20.500 personas.

Se ha desarrollado un manual de información destinado 
a orientar el trabajo de los voluntarios que apoyan  las 
acciones de emergencia.

Coordinación con Cruz Roja 
Griega.

Apoyo técnico de CAFOD 
(Cáritas inglesa) en agua y 
saneamiento, así como envío 
de expertos a terreno.

Cáritas 
Macedonia

Cáritas Macedonia basa su respuesta principalmente en  
la distribución de paquetes de alimentos en Tabanovce  
y raciones calientes en Gevgelija con el fin de aliviar las 
dificultades que enfrentan los migrantes en su viaje.

También ha comenzado a distribuir: raciones alimentarias, 
paquetes de alimentos, paquetes sanitarios, paquetes de 
abrigo para el invierno.

El objetivo es atender a unas 90.000 personas.

Recientemente Cáritas Macedonia también ha comenzado 
a distribuir kits de higiene personal y en especial de 
atención al bebé.
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Cáritas
Serbia

Las actividades de Cáritas Serbia se centran en la 
distribución de los siguientes items en los 6 núcleos 
de actuación que ha establecido (Vrajnem, Bosilegrad, 
Subotica, Srme Belgrado y Zajecar): paquetes alimentarios 
(unos 50.000 hasta la fecha), paquetes de higiene para la 
mujer (13.000), paquetes de higiene para niños y bebés             
(4.500).

Caritas Serbia está reforzando sus acciones con la 
presencia de una red pequeña de voluntarios que a nivel 
diocesano refuerza los equipos de trabajo local.

En algunas puntos se distribuyen además ropa y  
materiales de invierno, según las necesidades que vayan 
presentando la población atendida (abrigos, zapatos, 
prendas de aislamiento térmico,...).

Coordinación con ACNUR y 
con Cruz Roja local para la 
distribución de material de 
ayuda humanitaria.

Preparación para respuesta en 
otoño e invierno.

Cáritas
Eslovenia

Cáritas Eslovenia actúa desde el inicio de la crisis a través 
de las oficinas diocesanas de Novo mesto, Celje, Murska 
Sobota y Maribor.

Es la red de voluntarios la que  ha participado en la entrega 
de alimentos, agua, paquetes de higiene, mantas y ropa 
en los centros de acogida y recepción.

Desarrollo de campañas de 
recolección de materiales y de 
donación.

Coordinación con el gobierno y 
organizaciones humanitarias.

RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA

La Confederación Cáritas Española está desde el primer momento al lado de la población afectada 
y de las Cáritas locales.

Desde el último informe se ha participado en reuniones de trabajo, como la celebrada el 18 de 
septiembre en Viena, para coordinar las acciones humanitarias y las iniciativas de incidencia y 
sensibilización en la red europea.  
Se sigue en contacto con las Cáritas 
locales para actualizar la realidad. 
Por lo pronto se ha aprobado el 
envío de 40.000 euros a Cáritas 
Macedonia en un proyecto de cuatro 
meses centrado en   asistencia a la 
población refugiada en este país. 
Estos se unen a los 300.000 euros 
enviados a otras Cáritas en la zona.

Cáritas Española continuará  
apoyando las llamadas de emergencia 
que lancen las Cáritas de la región. 
Y continuará trabajando, como lo 
lleva haciendo desde hace años, en 
los distintos países en los que se ha 
ocasionado la presente crisis. M. Alexandre / Caritas Internationalis
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3.4. FRENTE A LA SITUACIÓN ACTUAL:  HOSPITALIDAD  +  
DIGNIDAD. MIGRANTES Y REFUGIADOS CON DERECHOS  
(MARCO COMÚN RED INTRAECLESIAL1)

“Somos custodios de nuestros hermanos y hermanas, donde quiera que vivan…”.

“La hospitalidad, de hecho, vive del dar y del recibir”.2

INTRODUCCIÓN

Los acontecimientos ocurridos a lo largo de los últimos años —con puntos de inflexión muy 
importantes, como fueron las muertes de Lampedusa en 2013 o El Tarajal en 2014—, sumados 
a la dramática situación que se vive dentro y fuera de las fronteras europeas han propiciado una 
reflexión y posicionamiento común de nuestras organizaciones en el seno de la Iglesia española. Esta 
reflexión se ha ido fortaleciendo, además, con la configuración de espacios comunes de trabajo y con 
la difusión de notas de prensa conjuntas a la comunidad cristiana y al conjunto de la opinión pública.

Esta sinergia supone una gran oportunidad para sostener públicamente un discurso común y una 
mirada compartida sobre el Hecho Migratorio en todas sus vertientes, así como  la  convicción  
sobre  la  necesidad  de  sensibilizar  a  las  propias  comunidades cristianas en la defensa de los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas, en el cultivo y desarrollo de una cultura de la 
acogida del diferente inspirada en la hospitalidad.

El actual horizonte político y mediático ante este reto arroja ciertas sombras al establecer categorías 
sobre las personas que se encuentran en situación de movilidad, al situar en lugar preferente los 
derechos de unas personas solicitantes de asilo (procedentes de un determinado conflicto o de un 
determinado país) ante los de otros solicitantes de asilo y los de las otras personas migrantes.

OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO

El objetivo de este documento no es otro que el de continuar con esa línea de trabajo común, 
articulada a través de esta Red Intraeclesial desde la voluntad de impulsar una presencia coordinada 
de Iglesia y de compartir el núcleo de esta reflexión, que luego alimentará los distintos espacios de 
cada una de nuestras entidades, según su misión y carisma.

1. Esta situación no es solo una emergencia, sino el resultado de una política orientada 
exclusivamente al control de flujos.

Dice el Papa Francisco que “los flujos migratorios son una realidad estructural y la primera cuestión 
que se impone es la superación de la fase de emergencia para dar espacio a programas que consideren 
las causas de las migraciones”.

La iglesia ha dado un paso al frente en la actual situación de emergencia, con el apoyo inequívoco 
tanto a los países de la Unión Europea que han asumido una llegada más numerosa de personas 

1 Esta Red Intraeclesial está integrada por la Comisión Episcopal de Migraciones, Confer, Justicia y Paz, Sector Social 
de la Compañía de Jesús y Cáritas.
2 Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2016. http://w2.vatican.
va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20150912_world-
migrants-day-2016.html
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(como es el caso de Grecia o Serbia) como a los países de tránsito que están soportando en los 
últimos años, con pocos medios y con una gran fragilidad  propia,  el  mayor peso  en  la  acogida  
de  refugiados  (Jordania,  Turquía  o Líbano, entre otros). Esta respuesta solidaria de la Iglesia está 
documentada y la información sobre las diferentes acciones realizadas se encuentra disponible3.

En nuestro territorio, la Iglesia en España ha dado también un paso al frente y ha manifestado 
públicamente y de forma unánime su disponibilidad a ofrecer una respuesta amplia y generosa, 
tanto en estas circunstancias especiales como –en coherencia con lo que siempre ha hecho–, en la 
acogida y acompañamiento de quienes quedan fuera del sistema (solicitantes de asilo y refugiados sin 
protección que ya están aquí, o personas migrantes)4.

Urge, por tanto, no perder el foco. La emergencia actual se ha producido por la combinación de varios 
factores, tanto externos (la guerra, la irrupción del Estado Islámico, la crisis en Oriente Medio…) 
como también internos a la Unión Europea (una política migratoria centrada en el control de flujos 
y en la externalización de fronteras).

Y resulta inquietante que las medidas políticas diseñadas para hacer frente a esta Nueva etapa 
migratoria avancen en la misma dirección que ya se ha comprobado que no es efectiva: más control, 
más frontera y más expulsión. Medidas con un único resultado conocido para las personas en 
situación de movilidad: más vulnerabilidad, más precariedad y más sufrimiento.

2. Esta situación no afecta solamente a las personas en busca de protección internacional, 
sino a la dignidad y a los derechos de todos los migrantes.

Es necesario recordar también que el mayor flujo de personas migrantes no afecta a  Europa,  sino  
a  otros  países  mucho  más  frágiles  en  términos  de  desarrollo  y  de protección de derechos 
humanos. Cómo se indica en la introducción, la realidad nos muestra  que  los  flujos  son  ya  mixtos  
y  que  responden  a  múltiples  factores.  Las personas que llegan a nuestras fronteras y a nuestros 
territorios no tienen una forma segura para acceder a Europa por la falta de canales legales (en el 
caso de las personas migrantes) y de canales seguros (por la ausencia de corredores humanitarios 
en el caso de los solicitantes de protección internacional).

Como consecuencia de ello, las personas buscan rutas alternativas cada vez más largas y peligrosas, 
que ponen su vida y la de sus familias en manos de las mafias. En contra de lo que se escucha 
habitualmente, la proliferación de las mafias surge, en nuestro análisis, de la falta de alternativas 
legales para llegar a Europa.

Así, consideramos que las medidas y actuaciones adoptadas en torno a la frontera únicamente 
consiguen incrementar aún más si cabe el sufrimiento, dolor y muerte de todas aquellas personas 
que están arriesgando gravemente sus vidas mientras buscan bienestar, seguridad y protección a las 
puertas de Europa.

3 Hasta la fecha Cáritas Española ha elaborado 4 informes de situación; SJR ha realizado en estas últimas semanas 
varios “mapping” de uso interno sobre la situación en la Frontera Este de Europa, así como algunos informes de la 
realidad de los refugiados en el norte de África y recomendaciones ante la Unión Europea.
4 “Las entidades de acción social de la iglesia unen sus recursos para impulsar una acogida generosa y coordinada a 
los refugiados”, Nota de prensa de Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector So-
cial de la Compañía de Jesús, y Justicia y Paz, 08 de septiembre 2015. El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJME) ha 
elaborado en los últimos años diversos informes de la realidad en la Frontera Sur de España, así como en nuestras 
“fronteras interiores”, sobre todo de la situación en los CIE. Algunos de estos estudios se han realizado junto al SJR 
Europa.
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Percibimos que existe una delgada línea entre refugiado, solicitante de protección internacional e 
inmigrante. Y vemos cómo personas que huyen de conflictos y de otras situaciones de extrema 
vulnerabilidad no ven reconocidos sus derechos.

España sigue siendo uno de los Estados más restrictivos a la hora de conceder el estatus de 
refugiado a personas que huyen de conflictos armados. Esto ha provocado que centenares de 
personas procedentes de Malí, República Centroafricana, Libia o Siria, entre otros países de origen, 
se encuentren desde hace tiempo, como “inmigrantes en situación irregular”, en nuestros barrios, 
calles o Centros de Internamiento.

3. Junto a la acogida en Europa, es imprescindible activar una mirada larga que aborde 
las causas de las migraciones forzadas.

La situación actual requiere de Europa un plan urgente de acogida humanitaria e integración. En 
paralelo, sin embargo, es necesario articular medidas que aborden las causas de los desplazamientos. 
En ese sentido, asegurar la paz y el desarrollo tanto en los países de origen como de tránsito hacia 
Europa es una pieza clave de nuestro futuro común. Junto a ello, es urgente:

• Atajar las causas de la migración involuntaria, como son los conflictos armados, la  pobreza  y  la  
desigualdad,  el  cambio  climático,  la  competencia  por  los recursos naturales, la corrupción y el 
comercio de armas.

• Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de la UE hasta alcanzar el prometido 0,7 % 
del PIB. Esta ayuda debe prestar atención prioritaria a los Estados más frágiles y a los países menos 
desarrollados. 

• Disminuir el gasto militar, que actualmente asciende a 1.8 trillones de dólares en su conjunto).

• Exigir a las Naciones Unidas su apoyo a aquellas acciones que aseguren la paz en zonas de conflicto.

• Abordar de raíz las causas de la trata de personas. Considerar a las víctimas de trata no como 
infractores, sino como víctimas de un delito. Proporcionar respuestas eficaces de apoyo y tratamiento 
a las víctimas de trata.

4. Urge transformar el reto en oportunidad: las migraciones son una oportunidad para 
el desarrollo de los pueblos.

Valoramos como una gran oportunidad esta corriente de sensibilidad social y comunitaria expresada 
en múltiples formas hacia las personas en busca de protección internacional, aunque es necesario 
hacer pedagogía para evitar la consolidación de un discurso fragmentado que establezca distintas 
categorías entre las personas migrantes.

Todos tienen que ser tratados de forma digna, todos tienen derechos.

Así, “ha llegado la hora de reconocer la aportación que han hecho los inmigrantes a nuestra sociedad. 
Hemos de valorar la riqueza de los otros, cultivando la actitud de acogida y el intercambio enriquecedor, a 
fin de crear una convivencia más fraternal y solidaria. En un futuro próximo nuestra sociedad será, en mayor 
medida, multiétnica, intercultural y plurirreligiosa”. 5

Por eso, es preciso también compartir con la sociedad y con la comunidad cristiana la convicción 
de que las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de los pueblos, no solo para las 
sociedades de origen y tránsito, sino también para nuestras propias sociedades que hoy se configuran

5 “Iglesia, servidora de los pobres” (2015): Instrucción Pastoral, numeral 9, párrafo 1. Conferencia Episcopal Españo-
la.
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ya como espacios de mestizaje, que se enriquecen en la convivencia con los otros y que plantea retos 
a la educación y a la configuración de una nueva identidad.

En este sentido, apostamos, en cada una de nuestras entidades y ante los poderes públicos, por unas 
políticas de acogida e integración que incidan en el cambo de los estereotipos y en combatir, con  
una  mirada inclusiva, los discursos racistas y xenófobos, que son minoritarios en nuestra sociedad.

Nos comprometemos, asimismo, a aportar esa mirada inclusiva que se refleja en nuestra campaña  
“Migrantes con Derechos” hacia el interior de nuestras redes europeas.

CONCLUSIÓN

Encontramos inspiración en la parábola del Buen Samaritano6 y en  los  relatos de aquellos migrantes 
que hemos tenido la suerte de conocer gracias al trabajo con ellos a lo largo de estos años.

Superar el miedo para ir al encuentro del otro, del extraño, del extranjero y reconocerlo como ser 
humano, es posible. Este encuentro, sin duda, nos cuestionará, nos hará cambiar los planes y tomar 
una dirección distinta, como hizo el Buen Samaritano al ver al hombre apaleado al borde del camino. 
Pero nos llevará también a descubrir riquezas humanas insospechadas, allí donde el miedo nos hacía 
ver sólo riesgos y peligros.  Al fin y al cabo, la apuesta por la acogida es una apuesta por la humanidad.  
Porque las fronteras externas e internas frente a los extranjeros no deshumanizan sólo al «objeto» 
de nuestra mirada, sino también a la persona que mira.

No tenemos otra opción que derrumbar fronteras y  poner de manifiesto nuestra común humanidad.

Como red estamos comprometidos a seguir dedicando análisis y recursos a los procesos de 
integración, sabiendo que ello supone transitar por veredas en las que se entrelazan los usos locales 
y los nuevos elementos culturales, percibidos en algunos casos como extraños. Ello no significa 
que la integración se oriente únicamente hacia la búsqueda de una uniformidad que desprecia o 
minusvalora lo distinto. Una propuesta adecuada a favor de la integración, necesariamente, debe estar 
abierta a la interculturalidad.

Como organizaciones de Iglesia tenemos amplia experiencia en este trabajo, que ponemos al servicio 
de nuestra sociedad con el fin de reforzar la actividad ciudadana, participativa y de interacción vecinal 
en nuestras comunidades.

6 Lc 10, 30-35.

Copy: M. Smith / Trocaire
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   Per pregar amb               
la comunitat 4

Aquest darrer apartat del dossier té dos objectius, per una banda oferir un decàleg de criteris 
bàsics sobre l’acolliment i aportar unes orientacions de bones pràctiques entorn a l’acolliment 
dels refugiats i migrants, amb algunes orientacions per organitzar trobades, o debats de reflexió 
amb adults, joves, etc.  

D’altra banda, des de la interioritat i l’oració, el dossier vol mirar amb ulls de misericòrdia aquest drama 
que estan vivint els refugiats i migrants. Des de Càritas Diocesana de Barcelona creiem en la força de 
l’oració, i per aquest motiu demanem pels homes i les dones que pateixen els horrors de les guerres, 
la solitud, la clandestinitat... Demanem, perquè el nostre compromís individual i col·lectiu estigui arrelat 
en la força de la justícia.

©Marc Bartomeus
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4.1. ORACIÓN DE MGR. ANTOINE AUDO, PRESIDENTE DE 
CARITAS SIRIA

Dios Señor Nuestro,

Las tinieblas pueden abatirnos por un momento, la violencia pretende enfrentarnos en el miedo, la 
muerte infinita de inocentes nos empuja a la cólera y a la rebelión, pero mientras exista la luz de una 
estrella que desciende del cielo e ilumina la noche del pesebre, podemos repetir con los Ángeles: 
Gloria al cielo y Paz sobre la Tierra!

En esta fiesta de Navidad y en este fin de año 2015, a pesar del gran sufrimiento del pueblo sirio, 
Señor, Niño del Pesebre, venimos a postrarnos ante Ti pues a lo largo de este año, en nuestro sencillo 
servicio cotidiano de Caritas, hemos vivido la experiencia de que Tú eres fuente de luz en el corazón 
de las tinieblas y la violencia.

Cuantas veces Tú nos has dado señales de tu presencia en medio de los problemas y de la pobreza 
que se hacen insoportables. Basta reencontrarte en los ojos de un niño puro e inocente, basta 
maravillarnos frente a la sonrisa de una madre aliviada, basta reconocerte en el orgullo de un hombre 
que ha reencontrado su dignidad. 

Tú eres el Hijo de Dios, has puesto tu carpa en medio de todos nosotros, Tú eres el que se acerca 
siempre, eres el primero en lanzar iniciativas y no tienes miedo a dar el primer paso, para aliviar, 
comprender, perdonar y sobre todo salvar!

Por todo Señor, te decimos gracias, porque en la noche de Navidad y en cada noche tú nos indicas 
el camino para atravesar las tinieblas, con la certeza de que Tu luz siempre discreta y humilde nos 
conduce a la verdadera vida y a tu resurrección. 

Bendito seas Señor, Hijo de Dios, Niño de la Virgen maría, concédenos la PAZ.

Amen.

©Marc Bartomeus
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4.2. CONCEPTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE SOBRE 
LES PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS
1.  Emigrar, sortir del propi país no és una decisió fàcil i oportunista. Sovint s’hi juguen la pròpia 
vida per a defensar la vida dels seus fills. Uns fugen de les zones de guerra perquè corren el perill de 
morir sota les bombes i veuen la pau molt llunyana o impossible. D’altres no veuen que tinguin futur 
en camps de refugiats que creixen cada dia i es converteixen en ciutats tancades i sense perspectives. 
Uns tercers a causa de la pobresa econòmica persistent, sigui pel canvi climàtic, sigui per la manca 
de recursos.

2. El dret dels refugiats a ser acollits i protegits, és un dret reconegut internacionalment, que els 
països rics no podem ignorar o defugir, per por de perdre privilegis o de sentir-nos incomodats amb 
la seva presència. Es tracta d’un deure humà bàsic. Des de la perspectiva cristiana, es tracta d’un valor 
evangèlic fonamental, proclamat i viscut per Jesús de Natzaret que posa els estrangers i els pobres, 
en el centre del seu missatge, com a germans que cal estimar i socórrer.

3. Les causes. Hem de considerar com a molt importants les causes que provoquen aquesta 
catàstrofe humanitària. La primera causa són les guerres que tenen les seves arrels en conflictes 
regionals provocats per règims dictatorials i sectarismes socials o religiosos. Però no podem oblidar 
que des dels països rics s’han afavorit aquests conflictes amb polítiques dictades més per interessos 
estratègics que no pas per una voluntat d’ajuda al seu desenvolupament. 

4. Explotació dels recursos. Moltes de les regions que suporten una violència extrema, tenen 
pous de petroli, diamants, minerals essencials, que són cobejats pels països rics, els quals no dubten 
de fer aliances per tal d’assegurar-los, encara que sigui a costa del sofriment de la població i els seus 
territoris, tant a l’orient Mitjà com a Àfrica. 

5. El tràfic. Les situacions de violència són aprofitades per tota mena de traficants, tant de 
persones com d’armes i drogues. Molt especialment el comerç d’armes facilita que la violència creixi 
exponencialment. Armes fabricades i venudes pels mateixos països que diuen, hipòcritament, que 
volen la pau.

6. El bisbe de Roma, Francesc, ens exhorta a donar una resposta de misericòrdia envers els que 
“truquen a la porta” dels nostres països, per a demanar aixopluc davant la seva adversitat. La nostra 
solidaritat només pot ser incondicional. Tenim mitjans, espai i recursos per acollir-los dignament, per 
un temps o definitivament, per tal que formin part de les nostres comunitats. La seva aportació pot 
ser d’una gran riquesa i una oportunitat de creixement per a ells i per a nosaltres.

7. El bon samarità. Ens trobem davant d’un flux molt gran de refugiats, que vénen massivament, 
fugint dramàticament de zones en conflicte i de camps de refugiats sense futur. Són d’alguna manera 
els que l’evangeli descriu com els malferits que queden abandonats al marge del camí i que són 
oblidats pels que es tenen per bons i poderosos. Cal que aprenguem del samarità que baixa del cavall 
i atén, dona refugi sense excuses, i paga les despeses que això comporta. 

8. Acollir vol dir no solament atendre les seves necessitats bàsiques, sinó també atendre tots els 
altres aspectes humans. De relació amb els veïns, de formació, de recerca de treball, d’incorporació 
a la comunitat del barri o del poble, de resposta i creixement espiritual, tant a través de les entitats 
socials, com del nostre acompanyament personal.  

9. L’acolliment, quan s’assegura per part de l’administració de l’Estat, només és per un temps 
determinat. Després es fa urgent que les entitats i les persones solidàries donin continuïtat a aquesta 
primera acollida. Càritas, entitats socials, associacions de veïns, comunitats parroquials s’han de 
comprometre en l’acompanyament d’aquestes famílies que ja no tenen altres recursos i ajuts.
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10. Hi ha una bona sensibilitat i una gran generositat per part de molta gent que se sent 
interpel·lada per aquest èxode injust. Però també hem de reconèixer que subsisteixen actituds 
xenòfobes i prejudicis, desconeixement i rebuig. Per això cal que eduquem pedagògicament els valors 
de la tolerància, el coneixement de l’altre, la relació de respecte, l’acompanyament desinteressat. Tots, 
des de les responsabilitats socials, religioses i polítiques, ens hem de posar d’acord per afavorir una 
convivència inclusiva i constructiva, basada en l’amistat i la fraternitat.

 

Caritas Internationalis

Caritas Internationalis
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4.3. CRITERIS I MATERIALS PER  A L’ACOLLIDA DE PERSONES 
REFUGIADES
Conèixer les causes: informar-nos i formar-nos:

• Ser crítics amb el que ens arriba a través dels mitjans de comunicació.

• Buscar fonts d’informació diferents: ONGS, testimonis de cristians i altres cooperants...

Créixer en criteris evangèlics:
• “És urgent transformar el repte en oportunitat. Les migracions són una oportunitat per al 

desenvolupament dels pobles” (Papa Francesc)

• Mt 25:  “... era foraster i em vau acollir”.

Desenvolupar una cultura de l’acollida del diferent inspirada en l’hospitalitat:
• A partir del fulletó díptic editat per la Plataforma “Migrantes con derechos”

ACCIONS MÉS CONCRETES:

Dedicar una o varies reunions al tema dels Migrants – Refugiats:
• Al Consell Pastoral

• A l’Equip de Càritas parroquial

• Com veiem la situació?, què estem fent?, què hauríem de fer?

• En el marc de l’Any Sant de la Misericòrdia:  Com podem “guarir les ferides del nostre món”?

• Com podem fer arribar aquesta reflexió i acció a la resta de la Comunitat cristiana?

• Fer una lectura treballada del Missatge del Papa Francesc per a la Jornada Mundial del Migrant      
i Refugiat (17 gener 2016).

Promoure espais de trobada amb els migrants que ja són aquí:
• Per conèixer més la seva història i la seva situació actual.

• Per descobrir com ja ens estem enriquint.

• Per descobrir junts noves possibilitats allà on abans hi vèiem pors.

* podem aprofitar la Jornada del Migrant 2016 (17 gener).

Conèixer més a fons alguna ONG cristiana que treballa sobre aquest tema:
• Càritas,  Justícia i Pau,  Mans Unides...

Organitzar una Vetlla de pregària.
Organitzar un  Fòrum-Debat: 

• A partir d’algun programa o documental de TV:

• “Salvados” (La Sexta) 

• “30 minuts”  (TV3)

• A partir d’articles o entrevistes publicades a diaris i revistes.

Fer un Estudi d’Evangeli – Possibles textos:
• Paràbola del bon samarità – Lc 10,25-37 (atenció al necessitat).

• Paràbola del Bon Pastor – Jn 10,1-21 (l’atenció del Pare per tothom).
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• Els deixebles d’Emaús – Lc 24,13-35  (caminar amb Jesús, l’alegria de l’acollida).

• Abraham a l’alzina de Mambré – Gn 18  (hospitalitat, acollida ...).

Treballar els missatges de dos vídeos del Papa Francesc:
 El Video del Papa - Diálogo Interreligioso. https://www.youtube.com/watch?v=vdE_09bMMF4   

 CARITAS 2015 PAPA FRANCISCO Una sola familia humana 2015. https://www.youtube.com/
watch?v=UOkQMMUqPik   

Ser present com a Parròquia, Consell Pastoral o grup de Càritas en les plataformes municipals o 
de barri que treballen per l’acollida als refugiats.
Dinàmica per a grup de Joves de la Parròquia o de l’Esplai o Agrupament:

   A partir del treball d’algunes cançons que podem trobar a Youtube:

 Migueli:  “Salvemos la hospitalidad”. https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s

 Macaco:  “Hijos de un mismo dios”. https://www.youtube.com/watch?v=4HYVgZT37rg

 Manu Chao:  “Clandestino”. https://www.youtube.com/watch?v=0TamvrMZl4g

 Luis Guitarra:  “Alegrense-Preocupense”. https://www.youtube.com/watch?v=_gM04OwERC4

 Luis Guitarra:  “Todo es de todos”. https://www.youtube.com/watch?v=LWJlp4aYavI

 Els pets:  “Un món, dues classes de persones”. https://www.youtube.com/watch?v=-TPbX5isWQI

 Amb la fitxa de treball al llibre: “Prega-rock. 33 cançons amb valors” d’Eloi Aran. Editorial  Claret.

 

 

©Marc Bartomeus

Trobada de Caminem junts en la diversitat el 2010 
a la Parròquia de Santa Mònica
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4.4. ORACIÓ PER LES PERSONES REFUGIADES
1. Motivació

“En aquest Any Sant, podrem realitzar l’experiència d’obrir el cor a tots els qui viuen en les més 
contradictòries perifèries existencials, que sovint el món modern dramàticament crea. Quantes 
situacions de precarietat i patiment no hi ha en el món avui! Quantes ferides no segellen la carn de 
molts que no tenen veu perquè el seu crit s’ha afeblit i silenciat a causa de la indiferència dels pobles 
rics. En aquest Jubileu l’Església serà cridada a guarir encara més aquestes ferides, a alleujar-les amb 
l’oli de la consolació, a embenar-les amb la misericòrdia i a guarir-les amb la solidaritat i la deguda 
atenció. No caiguem en la indiferència que humilia, en la rutina que anestesia l’ànim i impedeix 
descobrir la novetat, en el cinisme que destrueix. Obrim els nostres ulls per mirar les misèries del 
món, les ferides de tants germans i germanes privats de la dignitat, i sentim-nos provocats a escoltar 
el seu crit d’auxili. Que les nostres mans estrenyin les seves, i que els acostem a nosaltres perquè 
sentin el caliu de la nostra presència, de la nostra amistat i fraternitat. Que el seu crit es torni el 
nostre i junts puguem trencar la barrera de la indiferència que acostuma a regnar sobiranament per 
amagar la hipocresia i l’egoisme”.

Papa Francesc. El rostre de la misericòrdia n 15

> Cant 

Situació dels refugiats i immigrant econòmics.

Estem vivint, al cor de la Unió Europea, la major crisi de refugiats després de la II Guerra Mundial. 
59.500.000 persones han estan desplaçades dels seus llocs d’origen per causes dels conflictes armats, 
persecucions, violència generalitzada i violació dels drets humans.

La guerra de Síria ha forçat a sortir és aquest país a més de 7 milions de persones. Els conflictes 
armats a l’Afganistan, el Pakistan, Eritrea, Sudan, República Centreafricana, Líbia, Ucraïna ...estan 
desestabilitzant les regions i a les persones, provocant una gran mobilitat humana en diferents  
direccions.

En els últims mesos estan arribant a la porta d’Europa milers de persones que demanen refugi i 
protecció. És una gran marea humana que és desplaça des orient cap a occident. És un èxode de 
persones que demanen refugi i protecció.

Davant d’aquest aquesta situació observem perplexos la manca d’una resposta, per part de les 
Institucions d’UE i dels  Governs membres, a aquest drama humanitari que estan vivint milers de 
persones. Lamentem que a hores d’ara les úniques ‘alternatives siguin de més control de fronteres i 
de les migracions.

2. Lectures : Testimoni del president de Càritas Jordània:

Salutacions des d’una terra on va morir l’amor i es va enterrar la pau!

La humanitat està travessant una era extremadament complicada; un caos desplegat que escombra la moral, 
l’ètica i els principis del nostre món, un mal funcionament de l’ordre mundial que una vegada va ser creat per 
l’home per organitzar la seva vida i la dels altres.

—Orient Mitjà és una de les víctimes d’aquest irresponsable caos pel qual l’home està pagant un preu molt 
alt, començant per Palestina que porta sagnant més de 65 anys. Per aquesta causa s’han celebrat multitud 
conferències, nombrosos seminaris, així com reunions.  A dia d’avui, Palestina segueix sagnant i la seva gent 
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àmpliament escampada per tot el món. A tot això se li sumen els conflictes a la regió, com ara les guerres 
civils al Líban, Egipte, la invasió de l’Iraq, la divisió de Sudan, la fam a Somàlia i Djibouti, la guerra sectària al 
Iemen, la situació de seguretat desestabilitzada de Bahrain, i les ferotges guerres contra Israel durant més de 
70 anys, entre d’altres.

—Em Pregunto, fins quan la comunitat internacional romandrà inactiva ?, Fins quan patirem mentre ella 
gaudeix de la vida ?, Fins quan seguirem sent víctimes mentre que la comunitat internacional es manté 
indiferent ?, Quant de temps serem esclaus de lleis imposades sense que s’escolti la nostra veu ?, Fins quan els 
nostres fills seguiran sota els bombardejos, sota les rodes de vehicles blindats que s’estavellen constantment i 
de cotxes bomba que escombren la nostra infància, i aquells que se suposen seran la nostra futura generació?

¡¿Fins quan la comunitat internacional seguirà parlant de nosaltres només a les notícies, a les sales de reunió 
i durant els banquets?!
Carta enviada al President de Càritas Internacional, 9 de setembre de 2015. (*La carta completa està en el 
bloc de reflexió, a les pàgines 34 i 35).

> Cant 

> Evangeli, segons Sant Mateu, 15. 21-28

Jesús se’n va anar d’allí i es retirà a la regió de Tir i Sidó Una dona cananea que era d’aquell territori, 
vingué a trobar-lo i es posà a cridar: Senyor, Fill de David, tingues pietat de mi!. La meva filla està 
endimoniada i sofreix molt. Jesús no li va tornar contesta. Els seus deixebles es van acostar i li 
demanaven:  Fes-la marxar, no fa més que cridar darrere nostre. Jesús els digué: Únicament he estat 
enviat a les ovelles perdudes de la casa d’Israel.  Però la dona vingué a prosternar-se davant d’ell i li 
deia: Senyor, ajuda’m!   Jesús contestà: No està bé de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossets.  Ella 
digué: És veritat, Senyor, però també els gossets mengen les engrunes que cauen de la taula dels seus 
amos.  Llavors Jesús li respongué: Dona, és gran la teva fe. Que es faci tal com tu vols. I des d’aquell 
mateix moment es posà bona la seva filla.

> Reflexió sobre l’Evangeli

1. Jesús, visita un poble estranger (la regió de Tir). Una dona que no és del seu 
poble, li demana que guareixi a la seva filla. La resposta de Jesús, a primera 
vista, sembla molt dura. Gairebé, li ve a dir, “primer són els de casa”. El 
terme “gossets”, tot que és un diminutiu afectuós, no deixa de ser una 
comparació discriminatòria. La dona, malgrat la resposta de Jesús, continua 
insistint. Per ella és més gran el patiment que sofreix la seva filla, que les 
paraules despectives de Jesús.

Jesús és commou, davant d’aquella dona. No tant sols guareix  a la nena, 
sinó que elogia la seva fe.

2. Fàcilment ens adonem de l’actualitat que té aquest evangeli en els nostres 
dies. Són molts els que com la dona cananea ens demana a nosaltres ajut. La 
resposta primera de Jesús, sembla la mes “assenyada”, primer els de casa, 
no hi ha feina per a tots, si no posem fre aquestes onades de gents que venen, això es convertirà 
en una invasió etc., etc. Tot els arguments “assenyats” se’n van en orris, quan mirem cara a cara les 
persones que ens demanen ajut. En l’escena evangèlica, és una mare angoixada per la seva filla. En  les 
nostres fronteres hi ha persones que pateixen per les famílies, i per ells mateixos. Jesús es commou i 
actua. Davant del dolor i sofriment, ens diu el Senyor, no hi ha ni ètnies, ni religions, ni orígens. Davant 
del dolor, només hi ha homes i dones que sofreixen, i la injustícia i el dolor, no coneix fronteres.

©Marc Bartomeus
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> Poema de Joana Raspall 

Si haguessis nascut
en una altra terra, 
podries ser blanc, 
podries ser negre... 
Un altre país 
fora casa teva, 
i diries “sí” 
en un altra llengua. 

T’hauria escrit
d’una altra manera 
més bona, potser
potser més dolenta. 

Tindries més sort
o potser més pega... 
tindries amics
i jocs d’una altra mena; 
duries vestits
de sac o de seda, 
sabates de pell
o tosca espardenya, 
o aniries nu
perdut per la selva.

Podries llegir
contes i poemes, 
o no tenir llibres
ni saber de lletra. 

Podries menjar
coses llamineres
o no més crostons
secs de pa negre.

Podries ....podries... 
per tota ixo pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve 
fugint de la guerra 
fugint del dolor 
i de la pobresa.

Si tu fossis nat
a la seva terra
la tristesa d’ell
podria ser teva.

Joana Raspall

3. Pregàries:

> Pregàries fidels:

1. Per l’Església estesa d’orient a occident, perquè sigui testimoni de unitat i fraternitat entre tots els 
pobles i cultures.

2. Pels refugiats, pels que es veuen obligats a deixar el seus països per causa de la guerra, de la 
persecució, perquè trobin en nosaltres acolliment i ajuda.

3. Pels governats, que cerquin amb les seves lleis i disposicions, el bé de les persones, per damunt de 
tot altre interès.

4. Pels que trafiquen amb persones, o en armes i s’enriqueixen amb el sofriment dels asilats i migrants, 
perquè se n’adonin del mal que ocasionen i abandonin els seus negocis criminals.

5. Per les persones que atenen als refugiats i migrants, perquè ho faci amb tendresa i afecte, i respectin 
la seva dignitat.

6. Per tots nosaltres, perquè sense cap mena de perjudici, religiós, cultural, ètnic, acollim i donem 
hospitalitat a tots els que fugint de la guerra, persecució o fam, truquen a la porta de casa nostra.

7. ...
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> Pregària per ser recitada conjuntament

EL CRIST- ABSENT DELS IMMIGRANTS

Cert que TU, Senyor,

ets Vida i Resurrecció,

però també ets absència i mort,

Tu que venint a aquest món

vas morir sol.

I ara ets també el LLUNYÀ,

amagat en cada immigrat

que no té rostre.

Mentre tots apartem la mirada

perquè no ens rosegui el cor,

TU romans present

en tots aquests germans,

que nosaltres excloem.

- Ara, tots aquests maltractats

són l’ombra del Crist-Absent,

del Crist que matem

darrera els nostres filats,

perquè per a Ell

no hi ha lloc.

> Parenostre

> Pregària conclusiva

Senyor, el vostre Fill, tot just néixer, va patir persecució i s’hagué d’exiliar a Egipte. Socorreu els qui 
en els nostres dies són obligats a fugir de les seves llars, i anar-se a terres estrangeres, per culpa de 
la guerra, de la fam, de la persecució. I feu de nosaltres uns instruments de pau, d’acollida. Per Crist, 
Senyor Nostre.

> Cants. 

– La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré (Taizé)

– El Senyor és la meva força (Taizé)

– La bondat i l’amor duren per sempre

– On hi ha caritat i amor allí hi ha Deu (Taizé)

– Senyor hem arribat de tots els punts de l’horitzó
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4.5. ORACIÓ PER L’HOSPITALITAT I LA JUSTÍCIA (Marco 
común de la red intereclesial. Madrid, setembre 2015)

1. Presentació:

Com tots sabeu, la Mediterrània està vivint la major crisi de refugiats des de la II Guerra Mundial.. 
L’objectiu principal d’aquesta vigília és convidar a tota l’Església a pregar perquè els líders comunitaris 
donin una resposta humanitària que posi la vida i la dignitat de les persones en el centre; sota una 
mirada integral que no ens bloquegi en l’immediatisme, sinó que vagi a les seves causes profundes.

“Estimats germans i germanes: la Misericòrdia de Déu ve reconeguda a través de les nostres obres [...] 
Davant la tragèdia de desenes de milers de refugiats que fugen de la mort per la guerra i la fam, i que 
han emprès una marxa moguts per la esperança vital, l’Evangeli ens crida a ser “pròxims” als més petits i 
abandonats. A donar-los una esperança concreta. “(Àngelus, 6 setembre 2015)

“La necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobresa no pot esperar, no només per una exigència 
pragmàtica d’obtenir resultats i d’ordenar la societat, sinó per guarir-se d’una malaltia que la torna fràgil i 
indigna i que només podrà dur-la a noves crisis . Els plans assistencials, que atenen certes urgències, només 
haurien de pensar- se com respostes passatgeres. “(EG)

2. Cant 

3. Paraula de Déu

Mt 25, 31-46

» Quan el Fill de l’home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s’asseurà en el seu tron 
gloriós. Tots els pobles es reuniran davant seu, i ell destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor 
destria les ovelles i les cabres, i posarà les ovelles a la seva dreta i les cabres a la seva esquerra. 
Aleshores el rei dirà als de la seva dreta: 

»—Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des de la creació 
del món. 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.

» Llavors els justos li respondran: 

»—Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem beure?  
¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir?  ¿Quan et vam 
veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t? 

» El rei els respondrà:

»—En veritat us ho dic: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi. 

»Després dirà als de la seva esquerra: 

»—Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels.  Perquè tenia 
fam, i no em donàreu menjar; tenia set, i no em donàreu beure;  era foraster, i no em vau acollir; anava 
despullat, i no em vau vestir; estava malalt o a la presó, i no em vau visitar. 

» Llavors ells li respondran: 

»—Senyor, ¿quan et vam veure afamat o assedegat, foraster o despullat, malalt o a la presó, i no et 
vam assistir? 
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» Ell els contestarà: 

»—En veritat us ho dic: tot allò que deixàveu de fer a un d’aquests més petits, m’ho negàveu a mi. 

» I aquests aniran al càstig etern, mentre que els justos aniran a la vida eterna. 

4. Les nostres respostes

“Els migrants em plantegen un desafiament particular per ser Pastor d’una Església sense fronteres 
que se sent mare de tots. Per això, exhorto els països a una generosa obertura, que en lloc de 
témer la destrucció de la identitat local sigui capaç de crear noves síntesis culturals. Que belles 
són les ciutats que superen la desconfiança malaltissa i integren els diferents, i que fan d’aquesta 
integració un nou factor de desenvolupament! Que boniques són les ciutats que, fins i tot en el seu 
disseny arquitectònic, estan plenes d’espais que connecten, relacionen, afavoreixen el reconeixement 
de l’altre! “(EG 210)

“L’Església compta amb una llarga experiència de treball sobre la realitat de la migració i el refugi, 
tant en les regions d’origen com en els països de trànsit i d’acollida. Coneixem tant les causes com 
les necessitats d’acompanyament i protecció de cadascuna de les persones que abandonen les seves 
llars a la recerca de justícia, llibertat i dignitat. “(Advertiment, 8 setembre 2015)

“Es necessita per part de tots un canvi d’actitud cap als immigrants i els refugiats, el pas d’una actitud 
defensiva i recelosa, de desinterès o de marginació -que, Al final, correspon a la ‘cultura del rechazo’- 
a una actitud que posi com a fonament la’ cultura de la trobada ‘, l’única capaç de construir un món 
més just i fratern, un món millor. “(Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat 2014)

“No val dir només: ‘Ànim, paciència! ...’ L’esperança cristiana és combativa, amb la tenacitat de qui 
va cap a una meta segura. Per tant, [...] faig una crida a les parròquies, a les comunitats religioses, als 
monestirs i als santuaris de tot Europa perquè expressin la concreció de l’Evangeli i s’acullen a una 
família de refugiats “. (Àngelus, 6 setembre 2015) 

“No estem només davant una crisi humana, sinó davant l’evidència d’un fracàs absolut de les polítiques 
europees de migració i de cooperació, que han estat més preocupades a tancar les fronteres a 
qualsevol preu abans que ocupar-se de la desesperada situació de milers d’éssers humans o de 
l’obligada protecció dels seus drets humans. No es tracta únicament d’una crisi de refugiats. I no 
podem ni hem de quedar-nos només en una resposta d’emergència a totes aquelles persones que, 
efectivament, necessiten de la nostra protecció. “(Advertiment, 8 setembre 2015)

“Cada cristià i cada comunitat estan cridats a ser instruments de Déu per a l’alliberament i promoció 
dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament en la societat” (EG, 187), “la qual cosa 
implica tant la cooperació per resoldre les causes estructurals de la pobresa i per promoure el 
desenvolupament integral dels pobres, com els gestos més simples i quotidians de solidaritat davant 
les misèries molt concretes que trobem “(EG, 188)

“S’ha desenvolupat una globalització de la indiferència” i una “cultura del benestar” que “ens anestesia” 
(EG, 54) “La necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobresa no pot esperar, no només 
per una exigència pragmàtica d’obtenir resultats i d’ordenar la societat, sinó per guarir-se d’una 
malaltia que la torna fràgil i indigna i que només podrà dur-la a noves crisis. Els plans assistencials, 
que atenen certes urgències, només haurien de pensar-com respostes passatgeres. Mentre no es 
resolguin radicalment els problemes dels pobres, renunciant a l’autonomia absoluta dels mercats i de 
l’especulació financera i atacant les causes estructurals de la iniquitat, no es resoldran els problemes 
del món i en definitiva cap problema. La iniquitat és arrel dels mals socials “(EG, 202).
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“Ens preocupa, en aquest sentit, el risc per a la convivència que suposa la consolidació del missatge 
que s’escolta aquests dies de “refugiats si, migrants no”. Hem de ser capaços de trencar aquest 
missatge, traslladant a tota l’opinió pública i als nostres espais i comunitats eclesials la complexitat 
de les causes comunes que motiven la mobilitat humana, ja es tracta de refugi o de migració, com a 
àmbits inseparables i íntimament relacionats. És urgent, per això, recordar la inspiració evangèlica del 
nostre compromís, que davant la pregunta «Senyor, ¿quan et vam veure foraster, i et vam acollir?» , 
Déu Pare ens respon: «En veritat us dic allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi 
m’ho fèieu» (Mt 25,31-46).” (Nota informativa, 8 setembre 2015)

“Buscar un desenvolupament autèntic i integral, treballar perquè hi hagi condicions de vida dignes 
per a tothom, perquè sigui respectada, custodiada i conreada la creació que Déu ens ha lliurat ... El 
nostre cor desitja ‘alguna cosa més’, ... El món només pot millorar si l’atenció primària està dirigida a 
la persona, si la promoció de la persona és integral, en totes les seves dimensions, inclosa l’espiritual; 
si no s’abandona a ningú, compresos els pobres, els malalts, els presos, els necessitats, els forasters 
(cf. Mt 25,31-46); si som capaços de passar d’una cultura del rebuig a una cultura de la trobada i de 
l’acollida. “(Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat 2014)

“... No podem limitar-nos a córrer després de les emergències. El fenomen s’ha manifestat ja en tota 
la seva amplitud i d’una manera que fa època. Ha arribat el moment d’enfrontar-amb una perspectiva 
política seriosa i responsable que toqui tots els nivells: mundial, continental, de macro-regions, de 
relacions entre les nacions, fins a l’àmbit nacional i local.” (Discurs a Ambaixadors 15 de maig de 
2014).

5. Un gest 

Escriure en un petit tros de paper aquella paraula o frase que més ressoni en nosaltres. Potser, una 
petició, un oferiment, ... A mesura que anem escrivint la frase la dipositem en una cistella al costat de 
l’altar.  Aquest gest anirà acompanyat d’un ambient que ajudi a l’oració. Es convida a que aquest text, 
petició, etc. acompanyi la nostra pregària. 

6. Peticions

En aquesta data en la qual recordem a aquelles persones que han de deixar la seva terra fugint de la 
mort i buscant una vida més digna, demanem al Déu de Bondat que en el seu caminar trobin en les 
nostres comunitats una mà amiga, un futur millor i una vida amb majors condicions d’igualtat.  A cada 
petició responguem: DÉU PELEGRÍ: DONA’NS VIDA EN ABUNDÀNCIA.

Demanem per l’Església

1. Per l’Església, la família dels fills de Déu, perquè visqui i promogui en tot el món la fraternitat i 
l’hospitalitat amb els migrants i refugiats: Preguem el Senyor.

Demanem pels governants

2. Pels governants i legisladors, perquè deixant-se guiar pels valors de l’Evangeli, defineixin polítiques 
i lleis que promoguin i defensin la dignitat i els drets de totes les persones, especialment dels i les 
migrants: Preguem el Senyor.

Demanem pels migrants

3. Per tots els migrants i refugiats, perquè siguin reconeguts en els seus drets i valors, acollits i ajudats 
i puguin integrar humanament en els diferents països en els que estan en diàspora: Preguem el Senyor.
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Demanem per les institucions que treballen per la integració i la convivència

4. Per les institucions que acompanyen les persones que busquen un futur millor, algunes que vénen 
des de situacions de conflicte, perquè el Senyor els ajudi a ser testimonis del seu amor misericordiós 
envers ells/es: Preguem el Senyor.

Demanem per les nostres comunitats

5. Per les nostres comunitats, perquè sapiguem transformar-les en espais de convivència i solidaritat 
amb els germans i germanes que arriben d’altres països: Preguem el Senyor.

Demanem per la pau

6. Pel món i cada un de nosaltres, perquè siguem constructors de la pau en un procés dinàmic i 
participatiu, combatent la guerra, els conflictes, la violència, la discriminació i l’opressió: Preguem el 
Senyor.

Demanem per cada un de nosaltres

7. Per tots nosaltres, perquè la celebració d’aquesta Vigília ens uneixi més a Jesucrist 

7. Cant
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