Glossa

Jornada Mundial de l’Emigrant i del Refugiat
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui tota l’Església celebra aquesta jornada. Ajorno la sèrie de glosses sobre el capítol 2 de l’Amoris laetitia per
fer-me’n ressò, perquè, com diu el Papa en el seu missatge, «avui l’emigració no és un fenomen limitat a algunes
zones del planeta, sinó que afecta tots els continents i
està adquirint cada vegada més la dimensió d’una dramàtica qüestió mundial». Dels molts aspectes actuals
d’aquesta qüestió vull centrar-me en dos fets ben propers que reclamen el nostre compromís.
El primer és l’acolliment, durant aquestes festes de Nadal, de 46 refugiats a Berga —un 10% dels refugiats que a
final d’any hi havia a Catalunya—. He de felicitar la Creu
Roja i l’Ajuntament pel treball i l’aposta que ho han fet
possible. Els responsables de Càritas ja s’han ofert per
a col·laborar. De fet, com ja vaig recordar-vos, abans del
setembre vinent haurien d’acabar d’arribar a Catalunya
entre 2.000 i 3.500 refugiats més, si l’Estat compleix els
seus compromisos europeus. Com de ben disposats estem, quan les 1.250 places disponibles al nostre país estiguin plenes, a acollir també nosaltres, com a Càritas, els
refugiats que puguem!
Ja fa un parell de mesos, vaig demanar que s’activessin
tots els mitjans d’acolliment que vàrem identificar ja fa
un any. Ja sigui per als que ens puguin assignar en primera acollida, ja sigui per als que, un cop transcorreguts
els sis mesos en què disposen d’habitatge i manutenció,
hagin de cercar-se la vida amb el permís de residència
que rebran.
El segon fet són els missatges del Papa per a aquesta
jornada i amb motiu de la festa del Sants Innocents.
Ambdós escrits concentren la nostra atenció envers
els infants.

El missatge papal de la jornada ens alerta sobre la magnitud
dels infants que migren sols i s’exposen a «ser iniciats a la
prostitució, o atrapats en la xarxa de la pornografia, esclavitzats per al treball de menors o reclutats com a soldats, involucrats en el tràfic de drogues i en altres formes de delinqüència». La carta als bisbes de tot el món sobre els nens amb
ocasió de la festivitat dels sants nens innocents ens fa una
crida directa a protegir els infants exposats «als nous Herodes dels nostres dies, que fagociten la [seva] innocència».
Aquestes crides em fan recordar que abans de Nadal la
Generalitat va iniciar una campanya per a incrementar
el nombre de famílies acollidores de menors. Imagino
que els centres d’acolliment estan desbordats. Què fem?
No hi ha famílies catòliques de la diòcesi que us pugueu
plantejar aquesta obra de misericòrdia? ¿No hi ha matrimonis, un dels quals és treballador o educador social,
que podria fer de la seva llar un petit nucli d’acollida de
caràcter familiar? ¿No hauríem de pensar com a Església
diocesana a crear algun centre de majors dimensions per
tal de sumar més places a la xarxa actualment existent?
Preguem aquest diumenge per aquestes intencions bo i
llegint els documents a què m'he referit i que trobareu a
la pàgina web del bisbat.
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