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De la mà de Càritas diocesana som convi-
dats a fixar la nostra mirada en la gran tra-
gèdia del immigrants, que arriben a la nostra 

terra. 
A més de la commoció que ens produeix aques-

ta realitat sagnant, hem d’analitzar i discernir el 
problema amb serenor, i activant tots els recursos 
interiors, per tal de deixar-nos interpel·lar i saber 
discernir el què podem fer. Un esforç que ha de 
ser tant personal, com comunitari i institucional, si 
volem que la vivència i la possible acció esdevin-
gui veritablement d’Església.

Encara que pot ser un recurs cridaner i perio-
dístic en mans d’algunes institucions i de polítics, 
a aquestes alçades tots sabem que el problema 
dels immigrants no és qüestió simplement de faci-
litar-los un sostre. Ho saben ben bé els qui estan 
en contacte directe amb la realitat. Totes les anà-
lisis assenyades conclouen que cal un pla global, 
d’ampla perspectiva en el temps i l’espai, d’àm-
bit internacional, que es recolzi sobre el fonament 
dels drets humans universals... 

Alhora cal anar a allò més concret. Com ara, 
el problema que pateixen el nens, adolescents i 
joves que ens arriben sense família, sense pares 
ni mares. Són ells, sobretot, els qui demanen 
quelcom més que un lloc per dormir...

Però la mirada que ens convida a dirigir Càritas, 
en el context precisament del Nadal, no pot obli-
dar una imatge que a qualsevol cristià li vindrà a la 
memòria, tot d’una que copsi el sofriment dels im-
migrants. És la imatge de la Sagrada Família emi-
grant a Egipte, per fugir de l’amenaça del genoci-
di d’Herodes. Aquesta imatge, junt a aquella altra 
en què el matrimoni de Maria i Josep no trobaven 
lloc a la posada, més enllà de ser una escena del 
pessebre, constitueix el primer signe que mostra 
com ja des dels primers moments de l’Encarna-
ció, el Fill de Déu comparteix el sofriment humà, 
és a dir, el nostre sofriment. Així, havia de compar-
tir el sofriment dels immigrants.

Els creients saben quin sentit profund té aquest 
fet de l’Encarnació. Sens dubte, a l’Església no po-
dem restar indiferents davant el fet de la immigra-
ció a casa nostra. Ens pertoca mirar, deixar-nos 
interpel·lar i col·laborar amb tot el que sigui al nos-
tre abast, per tal d’esdevenir «part de la solució», 
com ens convida a fer Càritas. No ens amoïni que 
la nostra aportació sigui petita: el més important 
és que signifiqui una resposta generosa a l’Espe-
rit que ens crida a través de les noves famílies de 
Nazaret que se’ns apropen.

Amb agraïment.

 per Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Amb els immigrants
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Estem a les portes del Nadal. I donat que el 
celebrarem amb diverses crisis humanità-
ries de rellevància en el món que involucren 

a persones migrants i refugiades. És d’obligat com-
pliment adonar-nos de les similituds que la nos-
tra festa té amb la fugida dels refugiats dels con-
flictes de l’Orient Mitjà, i amb les més recents ca-
ravanes de centreamericans que busquen arribar 
als Estats Units.

D’aquesta manera, el Nadal es convertirà en 
una oportunitat única per empatitzar amb els mi-
lions de persones migrants i refugiades que són 
obligades a deixar les seves llars.

En primer lloc, dic privilegiada perquè durant 
aquestes dates experimentarem com la mobilitat 
no és una cosa tan estranya per a nosaltres. Fi-
xem-nos aquests dies amb les arribades i vingu-
des d’éssers estimats a casa —en el pitjor dels 
casos trucades i correus electrònics— com el nor-
mal és moure’s, el que seria estrany és no fer-ho. 
Així, la mobilitat humana és una constant de la hu-
manitat. Per això, l’anormal no és que la gent es 
mogui sinó com ho han de fer una part de la hu-
manitat. Davant d’aquesta situació seria bo que 
ens preguntéssim si és ètic que algunes persones 
per desplaçar-se hagin de patir greus vulneracions 
de drets humans o perdre la seva vida.

Aquests dies en què celebrarem el naixement 
de Jesús, no ens hem de quedar únicament amb la 
bellesa i la meravella del seu naixement a la men-
jadora, sinó també amb les situacions complica-
des que van travessar Josep i Maria, en el seu tràn-
sit a Betlem, i posterior fugida a Egipte.

Així, el rei Herodes, temorós que Jesús fos una 
amenaça per a ell, va ordenar assassinar a tots els 
nens menors de dos anys a Betlem. Ens hem pre-
guntat alguna vegada, com va ser aquesta fugida 
de Maria i Josep a Egipte, i quins van ser els seus 
sentiments durant els anys d’exili.

Per a nosaltres el Nadal no és únicament una his-
tòria bella, amb àngels, Reis Mags, pastors i una 
estrella lluminosa, sinó també, un relat de fugida 
i supervivència que ens permet empatitzar avui, 
aquí i ara, amb les persones migrants i refugiades.

Imaginant com va ser el trànsit d’aquesta família 
des de Galilea, a la ciutat de Natzaret, a Judea, la 
ciutat de Betlem, i la seva posterior fugida a Egip-
te. Aconseguirem estar en disposició de compren-
dre tot el que tenen en comú Jesús, Maria i Josep, 
amb les persones migrants i refugiades.

Sens dubte la por, la indefensió i la vulnerabili-
tat experimentada per la nostra estimada família 

en travessar la regió muntanyosa de Samaria, fa-
mosa pels assalts de bandits. És igual al desem-
parament i desprotecció que senten avui milers 
de famílies abandonades a la seva sort en el tràn-
sit, davant les màfies i el crim organitzat. L’acti -
tud de l’hostaler quan tanca la porta a Josep i Ma-
ria, i les dificultats que van travessar fins a trobar 
el pessebre, s’assemblen amb les dificultats que 
avui passen moltes famílies estrangeres per tro-
bar habitatges de lloguer.

Egipte tampoc era una destinació perfecta, era 
sinònim d’esclavitud, suposava seguretat però a 
un gran cost. En l’actualitat una mica d’això es pro-
dueix en les nostres societats. Són moltes les per-
sones migrants i refugiades condemnades a tre-
ballar en els sectors més precaris i físicament 
més exigents. Preguntem pels col·lectius i les na-
cionalitats de procedència dels que treballen en 
aquells sectors d’activitat (servei domèstic, aten-
ció a les persones, hostaleria, agricultura, cons-
trucció i restauració) amb major percentatge d’e-
conomia submergida. Finalment, l’enyorança i el 
desarrelament que va experimentar el nostre ma-
trimoni durant la seva estada a Egipte no són tan 
diferents del què senten avui, per posar només 
dos exemples, les famílies sirianes o hondure-
nyes.

Per això diem que aquest any el Nadal se’ns 
presenta com una oportunitat única per empatit-
zar amb les persones migrants i refugiades. Avui 
Jesús, Maria i Josep, es fan presents en cadascu-
na de les famílies que són forçades a deixar els 
seus països. Obrim els ulls per observar si algu-
na d’elles es troba a les nostres ciutats i barris. 
Elles són una fotografia actual d’aquella altra que 
venerem i que va haver de fugir a Egipte.

Tant de bo sapiguem veure-ho i puguem com-
prometre’ns en la mesura de les nostres possi-
bilitats amb aquesta realitat.

per Sergio Barciela Fernández
Equip de Migracions, Càritas Espanyola

Nadal. Moment privilegiat per 
contemplar les migracions i el refugi
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En el context actual, de recuperació d’una 
molt dura situació de crisi econòmica, ob-
servem una societat a dues velocitats, amb 

més de 8 milions de persones que es troben en 
situació d’exclusió severa, segons l’avançament 
de dades de l’Informe FOESSA. Un escenari que 
ens mostra que la precarietat laboral, la tempora-
litat i els baixos salaris, impedeixen que, malgrat 
es generi ocupació, la situació de les persones 
i llars en situació d’exclusió que troben feina, mi-
llori.

Tot i així, des de Càritas Diocesana de Sant Fe-
liu de Llobregat, som conscients que ara per ara, 
que les persones en situació d’exclusió puguin ac-
cedir al mercat laboral, és la principal via d’inclu-
sió per a aquestes. Per aquest motiu, des del pro-
grama de Formació i Inserció Laboral, treballem 
per a oferir noves oportunitats als participants de 
Càritas.

El món laboral no deixa de ser un ens canviant 
que no podem perdre de vista per tal d’anticipar 
les noves oportunitats. En aquest cas creiem que 
el treball de la terra en el sector agrícola n’és 
una. Aquest sector ha tingut i té un pes important 
en el nostre territori i veiem en ell una sortida la-
boral real. 

Des de Càritas vam engegar un projecte d’horts 
socials per tal de donar l’oportunitat a famílies 
amb pocs recursos de gestionar una petita par-
cel·la d’autoabastiment, donant-los l’acompa-
nyament, les eines i els coneixements necessa-
ris per tal de portar a la cistella de casa aliments 
d’horta frescos i de qualitat, a banda d’oferir un 
espai d’encontre i relació que creiem que havia 
d’anar de la mà en aquest procés, l’objectiu del 
qual, era caminar cap a l’autonomia dels nostres 
participants.

El següent pas era, tant per objectius del projec-
te com per demanda expressa dels participants, 
donar cos a aquests coneixements que estaven 
adquirint i donar-los una continuïtat en una forma-
ció que facilités l’accés a la feina d’aquest col·lec-
tiu en el món rural.

Tenim molt present que en aquest sector hi fa 
falta persones qualificades i que l’alternativa eco-
lògica és una consciència que poc a poc estem 
integrant com a societat. És per això, que des de 
Càritas creiem que una formació que capaciti pro-
fessional i personalment és quelcom que havíem 
de crear.

La formació dels nostres participants volem que 
aporti els coneixements necessaris per desenvo-
lupar feines auxiliars d’agricultura amb el valor 
afegit d’acompanyar la persona en el seu procés 
personal d’aprenentatge que culmini amb èxit en 
la seva inserció laboral. Aquesta formació en el tre-

ball de la terra té la peculiaritat de que ens permet 
abordar tant l’adquisició dels coneixements tèc-
nics necessaris per saber gestionar un hort, com 
fer aflorar les competències per fer front a una rea-
litat laboral complexa com la que vivim i motivar un 
canvi en les persones per tal que es puguin apo-
derar davant d’aquesta situació. Els nostres pro-

tagonistes seran tant la persona com la natura, 
podent fer un paral·lelisme positiu entre tots dos, 
aprenent a cuidar les plantes i a nosaltres matei-
xos, respectant els processos natu rals, de la ma-
teixa manera que es respecten els nostres propis 
processos, donant la possibilitat de créixer com 
a persones i construir futurs.

 per Pere Todó
Educador de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Cursos de capacitació agrícola
Amb les nostres mans treballem, la ment ens guia, 

els peus ens porten i el cor tot ho abraça
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 Si vols col·laborar com a voluntari en qualsevol dels nostres serveis o de les diferents Càritas parroquials del territori, pots contactar amb nosaltres a través 
del mail secretaria@caritassantfeliu.cat o bé per telèfon al 936 525 770.

Era foraster i em vàreu acollir...
 per Ramon E. Carbonell Pujol

Director de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat

L a visió que podem tenir del fenomen 
dels migrats i refugiats, està condicio-
nada per la seva situació sòcio-econò-

mica, però especialment pel fet cultural in-
herent a tot ésser. No percebem de la matei-
xa manera una persona que ens arriba de 
l’est d’Europa, de Llatinoamèrica o del Ma-
greb. Les ulleres amb les que volem enten-
dre i acceptar la seva situació filtra en funció 
del color de la pell, de les seves pertinences o 
nivell econòmic, del número de fills a càrrec, 
però especialment, dels seus costums, llen-
gua o religió. Ens movem fàcilment en el ter-
reny dels estereotips i els prejudicis.

En la mesura que la persona que tenim al 
davant és més diferent a nosaltres, tendim a 
sentir-nos més lluny d’ella i podem arribar 
a expressar un rebuig que alça un mur infran -
quejable a emocions i sentiments comuns en 
tots els éssers. Amor, solidaritat, compas-
sió... esdevenen absolutament necessaris 
per establir lligams amb els que precisament 
més necessiten de la nostra acollida. En l’ac -
titud d’obertura, escolta i comprensió de tot el 
que obliga una persona a prendre en risc de 
perdre la pròpia vida, a abandonar casa seva 

i la seva família, hi ha l’expressió del verita-
ble amor universal al germà.

Les ulleres que portem per interpretar tan-
tes coses que passen al nostre voltant, hau-
rien de servir-nos per veure clar que les per-
sones migrants i refugiades són germans 
nostres, que no hem d’esperar assimilar-
los a la nostra manera de viure i veure el 
món, sinó d’integrar-los i fer-los partícips 
de les coses veritablement importants. En 
aquest sentit, com a persones comprome-
ses amb Càritas o com a membres de les 
comunitats parroquials, hem de mostrar-nos 
receptius, pacients i esperançats que els 
processos que fem des de l’acollida i en allò 
amb que els ajudem, aportarà a la societat 
valors de fraternitat, pau i cultura compar-
tida. 

Amb l’exemple de l’infant al pessebre, fill 
d’una família que ha hagut de fugir i acollit 
amb amor per tota la humanitat, celebrem 
cada oportunitat que tindrem aquest Nadal 
d’apropar-nos als que fugen avui de casa se-
va amb l’esperança de trobar entre nos al-
tres un futur millor per a ells i els seus fills. 

Bon Nadal!


