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Barcelona
La Fundació Migra Studium busca cent
llars barcelonines que acullin els refugiats

Famílies amb salvavides
JOAN ANDREU PARRA

LLORENÇ PUIG
«Les famílies han
creat un vincle
d’amistat amb algú
que ha deixat de ser
un immigrant i ha
passat a ser una
persona amb nom»
M. CARMEN DE
LA FUENTE
«Practicar
l’hospitalitat ens
beneficia com
a societat»
BLANCA BAURIER
«No tingueu por
d’acollir. És una
bogeria que val
la pena»

«Davant del gran desafiament
plantejat per les migracions, cerquem
com l’hospitalitat pot esdevenir una
oportunitat no només per a aquells
que són acollits, sinó també per als
qui acullen. Les trobades de persona a
persona són indispensables: escoltar
la història d’un migrant, d’un refugiat. Trobar els qui venen d’altres llocs
també ens permetrà comprendre millor les nostres arrels i aprofundir en
la nostra identitat.» No oblidem l’hospitalitat! és el títol de la Carta de Taizé
d’enguany que ha deixat la comunitat
ecumènica en la seva trobada anual a
Madrid i a la pregària multitudinària
que es va fer el 3 de gener a la basílica
de Santa Maria del Mar de Barcelona.
De fet, aquest és el pas que han fet
vint famílies que des de finals del 2017
i atenent la proposta de la Fundació
Migra Studium han obert les portes
de casa seva per acollir una persona
migrant atesa per aquest servei dels
jesuïtes. Són famílies que «han creat
un vincle d’amistat amb algú que ha
deixat de ser un immigrant i ha passat
a ser una persona amb nom: l’Ibrahim,
el Bakary...», subratlla el delegat dels
jesuïtes a Catalunya, Llorenç Puig.
La iniciativa que, fins ara, ha permès acollir 27 persones, es vol ampliar
amb la campanya #Hospitalaris que
té per objectiu trobar cent famílies
a la ciutat de Barcelona que puguin
acollir a casa seva durant un màxim
de tres mesos migrants derivats per la
Fundació. Els promotors de la campanya van explicar que el sistema d’asil
espanyol està totalment col·lapsat
(segons Eurostat, 31.120 persones
van formalitzar una sol·licitud de
protecció internacional a Espanya
l’any 2017, doblant la xifra de l’any anterior) i que això està provocant una
demora en l’entrevista oficial d’asil,
que ha passat de tres setmanes a sis
mesos.
És un temps en què els refugiats
són extremament vulnerables ja que
pràcticament no tenen cap mena de

suport: «Són persones que volen
sol·licitar asil i que han d’esperar
sense ajudes, molts acaben vivint
al carrer o sol·licitant plaça als albergs municipals. És una situació
inacceptable i injusta que requereix
una resposta política per part de totes les administracions», recrimina
la directora de Migra Studium, M.
Carmen de la Fuente.
El bagatge de la Xarxa
d’Hospitalitat
L’experiència humil, però exitosa, de la Xarxa d’Hospitalitat és
la resposta que ofereixen des de
Migra Studium. En efecte, un 90%
dels participants en aquest programa «han pogut fer el salt a l’autonomia real» i, per part de les famílies
hospitalàries han observat que «el
nucli familiar es transforma en positiu, ja que es trenquen estereotips
davant el diferent i es connecta amb
la persona.» «Practicar l’hospitalitat ens beneficia com a societat: entenem la riquesa de les diferències
i ens ajuda a construir una societat
més humana i més justa», va assegurar De la Fuente.
El model d’acollida que propo-
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«Hem allotjat en Kahraman, i després en Mamadou. Les seves històries
ens fan veure molt petits
els problemes quotidians
que fins ara vèiem enormes...», assegura una de
les famílies hospitalàries,
els García-Nieto, de Tiana.

Migra Studium considera
que «un ambient familiar
reconforta aquestes
persones i les ajuda a
afrontar els propers
passos amb
més seguretat».
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sen els jesuïtes «va més enllà de cobrir
les necessitats bàsiques, com menjar o
sostre. El més dur per a aquestes persones és estar soles, per això és molt
important teixir relacions i que s’empoderin des de l’acompanyament»,
sosté Llorenç Puig. La visió, com diuen,
és «promoure una societat oberta, solidària, dialogant, que tomba fronteres
visibles i invisibles.»
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«A la família hospitalària li demanem que posi casa seva, que tingui temps per dedicar a l’acollida i
establir una relació de confiança.
Nosaltres ens ocupem dels tràmits,
d’ensenyar l’idioma, d’ajudar a resoldre la situació administrativa del
migrant, de fer formació laboral»,
aclareix De la Fuente. De fet, des de
Migra Studium procuren l’encaix
del migrant amb la família i assignen un professional i un voluntari de
referència per resoldre dubtes i les
qüestions que es vagin presentant
durant l’acollida.
En l’acte de presentació de la
campanya #Hospitalaris, Blanca
Baurier, docent i mare de la família
Bonmatí Baurier, participant en el
programa, va animar a «no tenir por
d’acollir. És una bogeria que val la
pena, són persones molt agraïdes
i increïbles, amb una història de
supervivència: són uns herois de la
vida». Baurier parlava de l’Ibrahim
Surry, un jove de Guinea que va arribar en pastera a Itàlia, i va venir
a Barcelona a sol·licitar asil. Ha estat la primera de les dues persones
que han tingut acollides a casa seva,
i es referia als efectes positius sobre els tres fills adolescents: «Tenim els ulls més oberts a la realitat
i els meus fills són ara més empàtics
amb la gent; la convivència ha variat
a positiu.»
Més informació al web hospitalaris.org (des d’on qualsevol persona
també pot engegar una campanya
per ajudar a recollir els 35.000 €
necessaris per ampliar el nombre
d’acolliments) o escrivint a hospitalitat@migrastudium.org.

