JORNADA DEL MIGRANT I EL REFUGIAT
Des de fa més de 100 anys, l’Església celebra la Jornada del Migrant i el Refugiat, si bé
aquest any, com a novetat, el dia s’ha traslladat del gener a finals de setembre. Així
doncs, el dia 29 de setembre l’Església repeteix aquesta vella reivindicació: l’immigrant i
el refugiat no són pas un perill sinó un enriquiment per a la societat.
El lema escollit, “no es tracta només de migrants”, ens vol fer adonar que cuidant‐nos
de les persones migrants també ens cuidem de nosaltres mateixos i de tota la societat.
“La presència dels migrants i dels refugiats, com en general de les persones
vulnerables, representa avui dia una invitació a recuperar algunes dimensions
essencials de la nostra existència cristiana i de la nostra humanitat, que corren el
risc de endormiscar‐nos amb un estil de vida ple de comoditats. Raó per la qual,
"no es tracta només de migrants " vol dir que en mostrar interès per ells, ens
interessem també per nosaltres, per tots; que cuidant d'ells, tots creixem; que
escoltant‐los, també donem veu a aquesta part de nosaltres que potser
mantenim amagada perquè avui no està ben vista”.
Són paraules del missatge que el Papa ens adreça aquesta jornada i que us convidem a
llegir. Un missatge que desgrana tota una colla de principis evangèlics que tenen relació

29 de Setembre de 2019

amb l’acollida dels forasters, dels marginats, dels últims.

Aquesta realitat social, que malauradament continua vigent avui més que mai, perquè la
mobilitat s’ha globalitzat i els moviments migratoris cada vegada adquireixen una major

proporció, ens obliga a preguntar‐nos per les causes que obliguen a les persones a
desplaçar‐se, tot i saber les dificultats que implica el viatge i del risc a perdre la vida.
Hi ha múltiples factors: la manca de recursos, els conflictes armats, la lícita aspiració a
una vida millor, l’enlluernament que provoca el model consumista... Però en el fons de
la qüestió hi trobem els mateixos elements que provoquen la crisi socio‐ambiental de
que ens parla el Papa Francesc a l’encíclica Laudato si’: Un model socio‐econòmic
dominant depredador i sense entranyes, basat en el mite del creixement il∙limitat, que
provoca un munt d’efectes col∙laterals (canvi climàtic, contaminació, esgotament de
recursos naturals, conflictes armats, explotació humana...) que s’interelacionen i es
potencien entre sí. Un sistema que ens està portant al col∙lapse però que afecta
sobretot als més vulnerables i els força a desplaçar‐se a la recerca d’un futur millor.
És tràgic l’augment dels migrants fugint de la misèria empitjorada per la
degradació ambiental, que no són reconeguts com a refugiats en les convencions
internacionals i porten el pes de les seves vides abandonades sense cap protecció
normativa.(LS 25)

Com expressa el Papa en el seu missatge:
“No només està en joc la causa dels migrants, no es tracta només d'ells, sinó de
tots nosaltres, del present i del futur de la família humana. Els migrants, i
especialment aquells més vulnerables, ens ajuden a llegir els "signes dels temps".
A través d'ells, el Senyor ens crida a una conversió, a alliberar‐nos dels
exclusivismes, de la indiferència i de la cultura del rebuig. A través d'ells, el
Senyor ens convida a reapropiar‐nos de la nostra vida cristiana en la seva
totalitat i a contribuir, cadascun segons la seva pròpia vocació, a la construcció
de un món que respongui cada vegada més al pla de Déu”

Col∙laborem a fer d’aquesta jornada un símbol eficaç que redreci l’Església i la societat
cap l’horitzó que Sant Pau ens va posar des dels inicis de l’Església:
“Ara, doncs, ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i
membres de la família de Déu” (Ef 2, 19)

