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L’església del Sagrat Cor es va que-
dar petita el dilluns 5 d’octubre per 
acollir totes les persones que van 
voler assistir a la inauguració del nou 
curs de Cristianisme i Justícia. Entre el 
públic hi havia personalitats del món 
eclesial, com ara Mons. Sebastià Talta-
vull, bisbe auxiliar de Barcelona, Mn. 
Armand Puig, rector de l’Ateneu Sant 
Pacià, o Enric Vendrell, director general 
d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya. L’expectació era màxima 
per escoltar la lliçó inaugural, Fronte-
res contra els pobres: fronteres contra 
el Crist, a càrrec de Mons. Santiago 
Agrelo, arquebisbe de Tànger.

La conferència de Mons. Agrelo va 
marcar l’inici de curs de Cristianisme i 
Justícia, un centre d’estudis creat pels 
Jesuïtes de Catalunya l’any 1981, que 
s’ocupa de l’anàlisi dels problemes 
socials i l’estudi d’una teologia com-
promesa amb la justícia, des de la rea-
litat de les persones més vulnerables. 
Xavier Casanovas, director de l’entitat, 
va presentar les activitats per a aquest 
curs 2015-2016.

Línies de treball

Des de l’àrea teològica s’ofereix 
la quarta edició del Curs d’Iniciació 
Teològica, que ofereix una síntesi dels 
fonaments de la fe cristiana des de la 
perspectiva del diàleg fe-justícia i en 
un context de creixent secularització 
i pluralitat religiosa. D’altra banda, 
hi haurà un seminari sobre «Església i 
memòria històrica», a càrrec de Jaume 
Botey. Així mateix, Josep Cobo donarà 
a conèixer una lectura crítica del llibre 
Déu sense Déu. Una confrontació, on 
abordarà la crisi del Déu cristià en la 
societat contemporània.

Pel que fa a l’àrea social, els temes 
que centren alguns dels seminaris 
són l’augment de les desigualtats, els 
reptes de l’Àfrica subsahariana o les 
conseqüències del triomf del discurs 
neoliberal entre les elits d’Europa. El 
centre també posa en marxa la sisena 
edició del Curs d’Anàlisi de la Realitat 
Social, que té com a finalitat ajudar 
a interpretar què passa al nostre 
entorn, generar debat i entreveure 
alternatives. 

Les qüestions més candents de l’ac-
tualitat tenen el seu espai al cicle «Els 
Dilluns dels Drets Humans», coorganit-
zat amb Justícia i Pau i Mans Unides. 
S’hi parlarà del repte d’eradicar la fam, 
el canvi climàtic o la crisi dels refugiats, 
entre altres qüestions.

Després d’un vídeo informatiu i uns 
moments de meditació, va començar la 
conferència de Mons. Agrelo. Davant 
el drama humanitari que s’està vivint 
a la Mediterrània i en moltes fronteres 
d’Europa, aquest missioner franciscà va 
parlar sobre la crisi migratòria per tal 
d’obrir els ulls de la ciutadania a una 
realitat que ens sacseja i que demana 
el compromís de tota la societat. Com 

Per una Església sense fronteres
Inaugurat el nou curs de Cristianisme i Justícia amb una xerrada de Mons. Santiago Agrelo

garantir els drets humans i la dignitat 
de milers de persones que emprenen 
la travessa més dura de les seves vides 
cercant un futur millor?

Fronteres vexatòries

«Sóc una persona vulnerable; 
m’afecta el món que m’envolta. Al 
llarg de la meva vida sempre m’he 
situat prop dels pobres. Si no som vul-
nerables, perdem molts aspectes de la 
nostra vida», va manifestar Mons. San-
tiago Agrelo. El ponent va destacar «la 
injustícia» que suposen les fronteres. 
«Són nombrosos els homes, les dones i 
els infants que moren en les fronteres. 
Les fronteres maten, tot i que sovint ho 
vulguem ignorar. Són barreres infran-
quejables en el camí d’una humanitat 

empobrida que cerca un món millor», 
va assegurar. 

L’arquebisbe de Tànger és conegut 
per impulsar programes d’atenció als 
emigrants i denunciar les polítiques de 
migració que no respecten els drets de 
les persones. «Em fereixen, em dolen i 
m’indignen les polítiques de migració 
que duen a terme els governs. I també 

em molesta que es facin servir expressi-
ons com “els irregulars”, “els il·legals” 
o “els sense papers” per referir-se als 
pobres», va afirmar Mons. Agrelo.

«He estat testimoni —va explicar 
Mons. Santiago Agrelo— de la vio-
lència a la qual se sotmet els pobres 
en aquestes fronteres. Les fronteres 
sempre m’han semblat vexatòries, atès 
que els pobres hi queden atrapats, 
mutilats o morts. Homes i dones són 
obligats a pidolar un pa que tenen el 
dret a guanyar-lo amb la dignitat de 
la feina.»

Oportunitat a la compassió

Segons el conferenciant, «al món 
occidental, volem les fronteres tanca-
des a l’entorn de la nostra abundància. 
Hi hem col·locat el rètol de “prohibit 
el pas”». I va afegir. «A les fronteres 
es viu un drama que sol acabar en 
tragèdia. Cal transformar en lloc de 
trobada l’espai polític i geogràfic que 
és la frontera. El més escandalós de tot 
és que no està orientada a la trobada, 
sinó al rebuig, a la xenofòbia, a la re-

pressió… Hem d’obrir els ulls, trencar 
el silenci i arribar a la consciència de la 
societat. I d’aquesta manera donar una 
oportunitat a la justícia, a la compassió, 
a l’hospitalitat.» També va llegir una 
emotiva carta d’un amic seu marroquí, 
on deia que «els emigrants són els 
esclaus del segle XXI».

Mons. Santiago Agrelo va confes-
sar que «no veurem mai els pobres 
si, en ells, no ens hi veiem nosaltres 
mateixos». «Quan excloem l’emigrant, 
allunyem Jesús de la nostra vida. Fem 
que siguem un amb ells. Treballem tots 
plegats per una Església sense fronte-
res, per una Església mare de tots, que 
sigui esperançadora i oberta com el cor 
de Déu!», van ser les darreres paraules 
de la lliçó inaugural de Mons. Agrelo. 

Intervenció de Mons. Santiago Agrelo.

Reproducció d’una 
pastera, símbol del drama 

que viuen els emigrants. 

Cal transformar 
en lloc de trobada 
l’espai polític 
i geogràfic que 
és la frontera


