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«Migrants amb drets» és una xarxa 
formada, entre altres entitats, per 
Càritas, Confer i Justícia i Pau, present 
a totes dues bandes de la frontera 
de Ceuta. I novament ha aixecat la 
veu per denunciar els fets ocorreguts 
la matinada de l’1 de gener al perí-
metre de la tanca fronterera entre 
Ceuta i el Marroc. En un comunicat, 
les entitats expressen que «les me-
sures i les actuacions adoptades al 
voltant de la frontera únicament 
aconsegueixen incrementar encara 
més si és possible el patiment, el 
dolor i la mort de les persones mi-
grants i dels sol·licitants de protecció 
internacional».

Mons. Santiago Agrelo, arque-
bisbe de Tànger, és una altra de les 
veus que fa avergonyir les autoritats 
espanyoles quan afirma que dos 
joves, un del Camerun i un altre de 
Guinea Conakry, van morir en l’intent 
de saltar la tanca de Ceuta la Nit de 
Cap d’Any. I assegura que un altre 
jove camerunès va perdre un ull en 
els incidents. Segons Mons. Agrelo, 
la Delegació del Govern a Ceuta, «no 
només oculta informació, sinó que a 
la vegada la falseja, cosa que em resul-
ta repugnant». Mons. Agrelo té com a 
fonts els mateixos immigrants i dona 
crèdit a les seves versions: «M’ho han 
dit els emigrants i és bo que se sàpiga. 
Ningú no té informació del que passa 
a la frontera i em sembla gravíssim, 
com també és gravíssima l’actuació de 
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Polítiques més humanes a la frontera
Càritas, Confer i Justícia i Pau alerten sobre el tracte als immigrants

 Immigrants intenten saltar la tanca de Ceuta.

les autoritats. La frontera és una zona 
fosca per als mitjans d’informació, és 
a dir, que allà les autoritats poden fer 
el que els doni la gana.»

Davant d’aquesta realitat, s’entén 
que «Migrants amb drets» expressi 
«la nostra impotència davant de 
les esperances truncades d’aquestes 
persones que, en la penosa travessa 
de milers de quilòmetres pel cor de 
l’Àfrica, porten a sobre un llarg histo-
rial d’abusos, agressions i precarietat 
extrema, mentre esperen l’ocasió 
d’arribar a Europa a la recerca d’un 

futur de dignitat i drets per a ells i les 
seves famílies».

Les entitats d’Església exigeixen 
«un model de gestió de fronteres 
que no se centri únicament en te-
mes de seguretat, sinó que també 
es comprometi amb el respecte a la 
vida, la integritat personal i els drets 
humans» i es demanen «què és el que 
falla». Aprofiten, a més, per reiterar el 
rebuig a les «devolucions en calent».

La xarxa eclesial referma que «no 
ens volem acostumar a l’immens pa-
timent humà de què som testimonis 

diàriament (…) Fem una crida a la co-
munitat cristiana i a tota la ciutadania 
perquè es mantingui alerta davant de 
les causes d’aquesta sagnant realitat 
humana i treballar junts per evitar 
aquesta inhumanitat de la filferrada, 
i perquè el dolor i el patiment d’ells 
no es converteixin en una rutina des-
humanitzadora».

Com tuitejava Mons. Agrelo, 
«mentre l’Església no es rebel·li con-
tra la tirania dels diners sobre l’home, 
per als emigrants no hi haurà més 
futur que fred i fam».

Opinió

Refugiats: realitat crua i dura José Luis Pinilla Martín, s.j.
Director del Secretariat de la C.E. 

Migracions (CEE)

Vaig participar en un concurs de 
pessebres de Nadal on n’hi havia un 
que em va impactar. Una enorme 
fotografia de les tendes de refugiats 
a Lesbos, instal·lades enmig d’un pai-
satge nevat, era el decorat en lloc de 
la tradicional escena de muntanyes i 
el castell d’Herodes. Totalment blanc 
i glaçat. Davant d’aquesta fotografia, 
unes petites tendes de lona servien de 
portal a les figures de Josep, Maria 
i Jesús al pessebre, mentre que el 
grupet de pastors s’escalfava en una 
altra tenda al voltant d’una fogue-
ra simulada. Em va cridar l’atenció 
que —forçant una mica la situació— 
aquell pessebre també tenia un riuet 
en què, al costat de bugaderes i 
pescadors, «navegava» una barqueta 
amb petites figuretes de persones 
que simulaven emigrants en pateres. 
I perquè a l’escena no hi faltés res, les 
figures dels tres reis mags intentaven 
assaltar una filferrada fronterera.

Fins aquí la representació na-

Refugiats camí de Sèrbia.

gència de les polítiques dels països 
comunitaris, unida al fred siberià i a 
la manca de preparació per a l’hivern, 
han empitjorat una situació per ella 
mateixa insuportable per a milers 
d’homes, entre ells dones i nens que 
cerquen protecció a Europa. Diverses 
persones ja han mort per hipotèrmia 
a les fronteres de Sèrbia i Bulgària, i 
no ens podem quedar amb els braços 
creuats.»

Ho repeteixo per si no us n’heu 
adonat: «Entre ells molts nens.» 
Realitat crua i dura. Com el missatge 
del Papa per a la Jornada Mundial de 
l’Emigrant i Refugiat: Migrants me-
nors d’edat, vulnerables i sense veu, 
on diu: «Déu s’ha fet un de nosaltres, 
en Jesús s’ha fet nen.»

El pessebre de què us parlava al 
començament l’havien empolsinat 
amb farina per simular la neu. Però 
la crua realitat és una altra. Déu avui 
continua —innocent— desprotegit 
als freds Balcans.

dalenca. Però el que ve ara ni és 
representació, ni cap conte de Nadal: 
m’arriben notícies cruels i fotografies 
dures d’aquests dies als Balcans. Nom-
brosos emigrants atrapats a les illes 
gregues, on s’amunteguen en tendes 
de muntanya superpoblades. I uns 
2.000 joves de l’Afganistan, el Pakis-

tan, l’Iraq i Síria malviuen i dormen 
en edificis abandonats al centre de la 
ciutat de Belgrad o intenten creuar 
les fronteres dels Balcans.

La «música» —i no precisament 
de nadales— la posa l’organització 
Metges Sense Fronteres en un comu-
nicat difós a Suïssa: «La cínica negli-

MONS. AGRELO
«La frontera és 
una zona fosca 
per als mitjans 

d’informació, és 
a dir, que allà les 
autoritats poden 

fer el que els doni 
la gana»


