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Qui som i 
des d’on parlem?

L’Apostolat Social de la Companyia de Jesús a Espanya agrupa diverses obres, institucions

i persones dedicades al servei de la fe i la promoció de la justícia. Vol articular una presència al

costat dels pobres i compartir la seva vida, amb la necessària acció solidària a favor de la justícia

i la reflexió que busca comprendre i transformar les estructures de la realitat.

S’organitza entorn a tres àrees d’intervenció que explica l’aposta pels temes que planteja en la

seva reflexió:

-- Menors i joves en situació de risc social. És una xarxa d’unes quinze entitats amb diferents pre-

sències en el terreny de l’”acolliment residencial”, educació no-formal, acompanyament i transi-

ció a la vida adulta, etc. a Alacant, Barcelona, Gijón, Girona, Madrid, Mallorca i Sevilla, entre altres

ciutats.

-- Migracions. El Servei Jesuïta a Migrants (SJM)-Espanya agrupa diverses entitats d’Alacant, Bar-

celona, Bilbao, Burgos, Madrid, Sevilla, Tudela, València i Valladolid dedicades a acompanyar,

servir i defensar la causa de les persones migrants, així com a estudiar el fenomen migratori.

-- Cooperació internacional al desenvolupament. Les ONGD Entreculturas y Alboan, amb seu a

Madrid i Bilbao respectivament, són l’eix central d’aquesta àrea, que agrupa també a altres ins-

titucions i presències.
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L’Apostolat Social jesuïta a Espanya se suma a la celebració del Dia Inter-

nacional de les Migracions que té lloc cada 18 de desembre, aniversari de

la firma de la Convenció internacional sobre la protecció dels drets de

tots els treballadors migrants i les seves famílies (1990).

Reconeixem la mobilitat de les persones en situació de desplaçament forçat, refugi i migració

com un dels grans desafiaments globals al nostre món. Tota persona té dret a viure, treballar i

realitzar-se al seu lloc o país d’origen. Però quan això no és possible, també emfatitzem el dret a

buscar millors condicions de vida en un altre lloc, sigui travessant alguna frontera internacional

o sigui dins del seu propi país. De totes formes, a diferents llocs del globus, els migrants patei-

xen rebuig social i situacions de vulneració de drets.

Tant les institucions jesuïtes dedicades a la cooperació internacional al desenvolupament com

aquelles altres que composen la xarxa del Servei Jesuïta a Migrants, som testimonis i acompan-

yem les diverses realitats de mobilitat humana tant als països del sud com a Espanya (migracions

sud-sud, sud-nord, refugiats, desplaçaments interns). Des d’aquesta realitat intentem articular

una visió global i coordinar els esforços del nostre treball.

El nostre missatge és senzill i directe: enmig de la crisi econòmica, cal encoratjar l’hospitalitat

i la cooperació. Una part creixent de la població més pobra i vulnerable del món es troba entre

persones i col·lectius desplaçats forçosament dels seus llocs d’origen, per als quals la mobili-

tat humana no ha sigut una elecció sinó l’única possibilitat de sobreviure. Al nostre país, la crisi

s’acarnissa especialment en els immigrants (més dificultats per a la regularització degut a la pèr-

dua d’ocupació, bosses d’immigrants desnonats o vivint en condicions d’habitabilitat infrahuma-

nes, etc.). Coneguem i analitzem-ne les causes de l’expulsió de les seves llars, brindem-los pro-

tecció i aprofitem-ne els recursos i l’energia que porten amb ells i que estan desitjosos de posar

al servei de les comunitats d’acollida.

PresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentacióPresentació
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Ara fa un any, vam presentar el document Crisi prolongada, solidaritat reforçada, que oferia la

nostra anàlisi i propostes de cara a la legislatura que començàvem. En coherència amb el que

allà vam expressar i en fidelitat a la realitat que vivim, l’apostolat social de la Companyia de Jesús

a Espanya ens comprometem a:

-- Acompanyar els refugiats i migrants i a partir d’aquesta experiència vital, reflexionar sobre

temes prioritaris, per fer front a l’estigmatització i criminalització de les persones migrants, i per

incidir en polítiques migratòries més justes i humanes.

-- Col·laborar amb altres institucions i organitzacions que tenen una missió afí a la nostra. 

-- Potenciar la solidaritat i col·laboració nord-sud i sud-sud per buscar polítiques migratòries

i models de desenvolupament més justos.

El 18 de desembre és el Dia Internacional dels Migrants. Volem aprofitar la presència internacio-

nal de la Companyia de Jesús per oferir una mirada global sobre les migracions i la cooperació,

la inclusió i la cohesió social, i la ciutadania. I ho fem a través de quatre realitats concretes en les

quals estem involucrats a l’Amèrica Llatina, Àfrica i Espanya:

1/ RECONOCI.DO. La lluita de dominicans d’ascendència haitiana pel reconeixement

de la seva nacionalitat.

2/ Desemparats al nord d’Àfrica.

3/ Restriccions a l’atenció mèdica a persones estrangeres que resideixen a Espanya. 

4/ Construint ciutadania inclusiva.

-- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar -- Acompanyar 

-- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar -- Col·laborar 

-- Potenciar la solidaritat i col·laboració nord-sud i sud-sud per buscar polítiques migratòries-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar-- Potenciar la solidaritat i col·laboració nord-sud i sud-sud per buscar polítiques migratòries
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RECONOCI.DO.

La lluita de 
dominicans 
d’ascendència 
haitiana pel 
reconeixement de 
la seva nacionalitat
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Imagina que vas néixer a la República Dominicana. Allà et van presentar els teus pares, allà vas

obtenir la teva primera acta de naixement, la teva cèdula d’identitat i passaport. Allà vas créixer

i vas anar a l’escola. Però un dia la Junta Central Electoral et diu que ja no tens dret a la teva acta

de naixement...

Els problemes per accedir o mantenir en el temps la documentació precisa són molt freqüents

entre la població migrant a tot el món. La falta de documentació comporta el risc de repatriació

i la privació de drets.

A la República Dominicana, des de l’any 2007, la Junta Central Electoral (JCE) està limitant l’ac-

cés a les actes de naixement i documentació d’identificació d’uns 1.300 dominicans/anes d’as-

cendència haitiana. Recentment, s’ha modificat la llei d’immigració per restringir l’accés a la

nacionalitat dominicana, que era atorgada pel fet de néixer al país (Jus Soli), ), i que ara es vol fer

dependre de la nacionalitat dels progenitors (Jus San-guinis) Amb l’agreujant que la JCE està

aplicant retroactivament aquesta reforma per eliminar del registre civil ciutadans dominicans

d’ascendència haitiana1. 

Els afectats pertanyen a poblacions residents en zones tradicionalment dedicades al cultiu de

la canya, descendents de migrants haitians que van arribar a la República Dominicana amb per-

mís de treball fa 40-50 anys per poder treballar a les plantacions, en condicions d’esclavitud. La

situació dels afectats és de total indefensió perquè la JCE nega als dominicans d’ascendència

haitiana les seves actes per “irregularitats”, però aquesta disposició no estableix un temps per al

procés d’investigació de les mateixes. Com a resultat d’aquestes mesures, aquests ciutadans

dominicans es troben que els drets que porten exercint durant anys han sigut “suspesos tempo-

ralment”, la qual cosa té greus conseqüències en tots els àmbits de la seva vida2. Negant-los el

dret a renovar la seva documentació, la JCE els hi nega, entre altres, el dret al vot, a contraure

matrimoni legalment o la possibilitat d’iniciar o continuar els seus estudis. Més encara, els afec-

tats es troben de facto en situació d’“apàtrides i segrestats”, sense nacionalitat i sense poder sor-

tir del país al no poder renovar el seu passaport. 

Davant aquesta situació, el Servei Jesuïta a Refugiats i Migrants (SJRM), a mitjan 2000, va iniciar

un procés per acompanyar i defensar els afectats per la JCE per reclamar que es reconeguin la

seva nacionalitat i els seus drets civils. Neix així el moviment Reconoci.do. El tret més caracterís-

tic del programa Reconoci.do és que es desenvolupa de forma participativa i que la centralitat i

el protagonisme és dels afectats. Reconoci.do treballa des de les comunitats, acompanyant i

formant les poblacions afectades perquè els propis afectats siguin els que s’organitzin i defensin

els seus drets. 

1 A través de la resolució 017-12 la JCE “prohibeix als oficials de l’Estat Civil expedir actes de naixement a ciu-

tadans/nes descendents d’estrangers/eres que haguessin nascut a la República Dominicana i que no hagin

provat la residència o estatus legal dels seus pares al país”.

2 “Vidas Suspendidas. Efectos de la Resolución 012-07 en la población dominicana de ascendencia haitiana”,

Katerina Civolani Hischnjakow, Santo Domingo, República Dominicana, novembre de 2011. Publicat pel Centro

Bonó amb el suport, entre altres, d’Entreculturas. 



6

El SJRM a Santo Domingo desenvolupa diferents activitats al servei del programa Reco-

noci.do que es poden vertebrar sobres quatre eixos:

1/ Activitats de sensibilització-conscienciació de la societat en general i presència en mitjans

de comunicació;

2/ Tallers de formació sobre els drets i les lleis que la JCE està conculcant i tallers de formació

en lideratge i lluita no violenta,

3/ Incidència en institucions i estaments locals però intentant fer-ho extensiu a les corts i orga-

nismes internacionals3. 

4/ Assessorament i defensa legal, que ha portat la judicialització de casos emblemàtics i a pre-

sentar tres recursos d’empara davant diferents tribunals constitucionals dominicans, dels quals

n’han guanyat uns quants.

En aquestes moments de crisi en que l’ajuda espanyola a la cooperació s’ha reduït en un 70%,

cridem l’atenció sobre la necessitat de programes com Reconoci.do, que només són possibles

gràcies a la cooperació internacional. L’acompanyament integral de les persones que lluiten pels

seus drets és ara més que mai una missió irrenunciable, quelcom que el SJRM,amb el suport

d’Entreculturas i altres ONG, està fent a Dominicana.

Més informació a http://reconoci.do/

3 El 24 d’octubre de 2011 es va celebrar a Washington una Audiència Temàtica a la Comissió Interamericana

de Drets Humans. Així mateixes va participar en reunions amb autoritats nord-americanes, l’ambaixador domi-

nicà Washington i es va celebrar un seminari a la Universitat de Georgetown sobre la problemàtica. El SJRM

del Centro Bonó (juntament amb institucions aliades) està elevant la causa al màxim nivell d’incidència política

i ha portat la lluita de Reconoci.do davant l’Organització Interamericana i davant la Comissió de Drets Humans

de les Nacions Unides.
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Desemparats 
al nord d’Àfrica
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Ens preocupen les polítiques de control migratori i l’externalització de fronteres que està pro-

movent activament el nostre país i Europa a l’Àfrica. L’execució d’aquestes polítiques fora de

les nostres fronteres crea zones que van quedant en penombra, que ja no són notícia als nos-

tres països perquè no veiem què hi succeeix, però en les quals hi ha deures pendents. No ens

volem replegar en la comoditat del nostre espai domèstic i desitgem completar-lo analitzant el

que està passant a les fronteres. Un exemple són els migrants i refugiats en trànsit al nord d’À-

frica i a l’Àfrica Occidental.

Durant anys, la Unió Europea (UE) i els seus estats membres han reforçat els mecanismes de

control de les fronteres exteriors de la UE. El més destacat han sigut les operacions conjuntes de

policia fronterera i militars sota la tutela de l’Agència Europea de Fronteres Exteriors, FRONTEX.

La devolució forçosa a les fronteres exteriors sense cap sistema de control que permeti la iden-

tificació de persones en necessitat de protecció i la denegació d’accés a un procediment just per

als refugiats, s’han convertit en un problema cada vegada més rellevant. A més es detecta una

manca de transparència i de control democràtic sobre el que està passant a les fronteres. El de-

bat actual sobre aquestes qüestions està clarament influït pels discursos polítics i judicials, i no

per la veu i l’experiència dels immigrants.

En aquest context, el Servei Jesuïta per als Refugiats a Europa (JRS-Europe), amb el suport de

les ONGs jesuïtes Alboan i Entreculturas, ha creat un “Observatori” per cridar l’atenció sobre les

conseqüències de les polítiques de la UE que tanquen les fronteres a persones amb necessitat

de protecció, i que transfereixen la responsabilitat de la cura d’aquestes persones als països

de trànsit, especialment al nord i oest d’Àfrica. 

La funció d’observació del JRS es plasma en algunes publicacions, la primera de les quals va

aparèixer l’any 2011 amb el títol “No sé on anar”. Aquest quadern recull fragments d’entrevistes a

immigrants atrapats a Algèria i el Marroc per donar veu a les víctimes de l’“Europa fortalesa”.

D’aquesta manera els seus testimonis es converteixen en una font d’informació rellevant4.

La part principal de l’estudi es va dur a terme el 2010, abans de l’esclat de la “primavera àrab”.

Malgrat el desenvolupament d’aquests esdeveniments polítics i del flux d’immigrants, refugiats

i sol·licitants d’asil, que han fugit de la violència a Líbia des de gener de 2011 i han tractat de tro-

bar un lloc segur als països veïns, la situació a Algèria i el Marroc, respecte a la concessió de

protecció i respecte pels drets humans, no ha canviat substancialment. Segueixen en situació

precària. 

Els testimonis i la informació en aquesta publicació mostren que a Algèria i al Marroc no hi ha

cap procediment d’asil vigent. Mentre que l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refu-

giats (ACNUR) compta amb un procediment de selecció, el reconeixement com a refugiat no

dóna lloc al gaudi dels drets consagrats en els instruments jurídics internacionals. En canvi, els

refugiats són tractats sovint com a immigrants il·legals i s’enfronten al perill d’expulsió als seus

països d’origen, així com de ser posats en mans dels seus perseguidors.

4 Publicació disponible a la pàgina web: http://www.sjme.org/sjme/item/745-cuaderno-jrs-no-se-donde-ir
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Als refugiats, sol·licitants d’asil i la majoria dels immigrants en situació irregular en aquests països

se’ls coneix coma “migrants desemparats”. Aquest terme s’utilitza sovint per caracteritzar aque-

lles persones que es troben en una situació que “els impedeix tornar al seu país d’origen o al país

en el qual tenien la seva residència per raons legals, logístiques o per la incapacitat de propor-

cionar-los protecció humanitària. En els casos descrits a l’estudi s’hi afegeix un altre element:

que les persones no poden continuar el seu viatge i escapar així de la situació en la qual es tro-

ben als països de trànsit perquè se’ls hi denega l’entrada a Europa; en definitiva, es troben com-

pletament ‘desemparats’”.

Aquests immigrants desemparats a Algèria i el Marroc comparteixen una mateixa situació espan-

tosa. Se’ls hi nega l’accés als drets i serveis socials bàsics i viuen en el temor constant de ser

detinguts i expulsats. Fins i tot després d’haver passat en aquests països uns quants anys, seguei-

xen sense tenir oportunitats o perspectives de millorar les seves vides. 

Aquesta situació a Algèria i el Marroc és una conseqüència de les mesures introduïdes en el con-

trol de fronteres per la Unió Europea i els estats membres. El JRS vol utilitzar aquesta publica-

ció per fer una crida a tots aquells que tenen la capacitat de decidir sobre aquestes qüestions,

perquè facin les passes necessàries que ajudin a canviar aquestes polítiques, amb l’objectiu

de proporcionar seguretat a aquells immigrants que es troben en necessitat de protecció inter-

nacional.

El 6 de desembre de 2012 s’ha presentat a Brussel·les un segon quadern amb entrevistes a per-

sones migrants en trànsit per Algèria i el Marroc, o persones que resideixen en aquests països

de forma provisional, a l’espera d’arribar a terres europees: Lives in transition5. Com en el primer,

aquest quadern recull fragments d’entrevistes a persones que acullen, acompanyen i encoratgen

migrants i refugiats. Mostra una situació que ha canviat poc respecte a la descrita el 2010. La

inestabilitat a Tunísia i Líbia ha tornat protagonisme a la via que travessa Algèria i el Marroc. Les

entrevistes fetes mostren una realitat en clarobscur, amb més ombres que llums: petits avanços

com el reconeixement del dret a l’educació pública als menors refugiats a Algèria; grans retro-

cessos com la doble devolució des de territori espanyol a territori marroquí, i d’aquest a territori

algerià, de grups de persones, sense un examen individual de les necessitats de protecció inter-

nacional.

Una situació com la de les persones migrants desemparades mostra que països sencers es

tornen zona fronterera, terra de ningú en la qual no es garanteixen la justícia, la llibertat i la

seguretat. 

5 Publicació disponible a la pàgina web: http://www.jrseurope.org/
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Restriccions 
a l’atenció
mèdica a 
persones
estrangeres
que 
resideixen a
España
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L’abril d’aquest 2012,el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret Llei 16/2012 de mesures

urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i segure-

tat de les seves actuacions. Norma que va ser desenvolupada pel Reial Decret 1192/2012, de

3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència

sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.

La reforma suposa una fallida del model de sanitat universal i introdueix una greu fractura que

posa en risc la cohesió social, precisament per la part més vulnerable de la societat. La regulació

de les categories d’assegurat i beneficiari priven del dret a l’assistència sanitària amb càrrec a

fons públics a persones espanyoles i estrangeres. Però qui pateix més els efectes d’aquesta re-

forma són les estrangeres. En concret, restringeix l’assistència sanitària ordinària a les persones

estrangeres que no puguin demostrar la seva autorització de residència en vigor a Espanya. Això

inclou dos grups de població estrangera resident de facto a Espanya: els ciutadans europeus

que no s’han inscrit al Registre Central d’Estrangers i la població extracomunitària que no comp-

ta amb autorització administrativa. La nova regulació els priva de la cartera bàsica de serveis sani-

taris, més enllà de l’assistència d’urgència per a malalties greus i accidents fins a l’alta mèdica

o l’atenció durant l’embaràs, el part i el postpart. En tot cas, tampoc no tindran coberts els tracta-

ments derivats d’aquestes assistències d’urgència, amb la qual cosa el risc pera la salut d’aques-

tes persones, les seves famílies i els seus contextos és molt alt.

Desprotecció dels grups més vulnerables

L’aplicació del RDL 16/2012 i del RD 1192/2012 exclou de l’atenció sanitària normalitzada unes

600.000 persones estrangeres, que és la xifra de residents de facto a Espanya, sense registre ni

autorització de residència. Però la majoria (400.000) són europees. Els ciutadans europeus que

compleixen els requisits per inscriure’s al Registre Central d’Estrangers poden resoldre aques-

ta situació de menor protecció sanitària, especialment els jubilats comunitaris, els quals normal-

ment estaran coberts pels seus sistemes nacionals de pensions o per assegurances privades.

La població estrangera extracomunitària sense autorització administrativa de residència en vigor

no arriben a 200.000 (uns 160.000). La reforma sanitària deixa especialment exposada aquesta

població en situació irregular6, malgrat que suposin un 0,005% del total dels 31.859.928 usua-

ris atesos a Atenció Primària a tota Espanya l’any 2011.

6 És cert que es garanteix el tractament bàsic de malalties a sol·licitants de protecció internacional i víctimes

de tracta d’éssers humans, però no deixen de representar xifres molt poc importants.
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7 La despesa sanitària pública mitjana per habitant a Espanya puja a 1.421euros anuals. Això conduiria, com

a màxim, a una despesa de 227.360,00 euros per al conjunt de la població extracomunitària en situació irre-

gular. No obstant això, és coneguda la inexactitud d’aquesta xifra, donada la constatació de la infrautilització

dels serveis públics de salut per part de la població extracomunitària.

Conseqüències greus per a la salut pública

La privació de la sanitat a les persones que estan en situació irregular, és a dir, amb un grau de

vulnerabilitat social més gran, porta a incrementar la desatenció i, per tant, augmenta el risc de

caiguda en malalties greus, donat que l’atenció primària és el principal mitjà de la detecció pre-

coç de les malalties així com de la prevenció d’altres afeccions que hi puguin estar associades. 

La caiguda en una malaltia greu per falta d’atenció primària en una fase anterior multiplica, amb

molt, el cost econòmic i humà que s’ha d’invertir en la recuperació de la persona que ha emma-

laltit, respecte de la possibilitat de disposar d’una atenció primària. 

Inconsistència de les raons econòmiques 

No es pot justificar aquesta significativa restricció de drets socials als residents de facto extraco-

munitaris per la necessitat de reduir despeses. Aquest col·lectiu no és la causa dels sobrecostos

en el sistema públic de salut. El que hi ha és un problema de mala gestió administrativa per part

de l’Estat espanyol del cobrament de serveis sanitaris prestats a ciutadans europeus majorità-

riament, quan no es repercuteixen als sistemes de Seguretat Social dels seus estats respectius.

La sola xifra aproximada de persones extracomunitàries en situació irregular permet albirar que

no suposen una càrrega desmesurada per al sistema de sanitat pública, que la restricció de la se-

va cobertura no implicarà un estalvi significatiu de costos sanitaris donat, a més, la taxa tan baixa

d’utilització que aquest col·lectiu fa dels serveis sanitaris7. L’assistència sanitària menys costosa

(cost per persona) correspon a la població extracomunitària: l’emigració, l’edat i la voluntat de tre-

ballar, les seves capacitats i el seu estat de salut són característiques d’aquest grup de població.
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Existeixen prou raons jurídiques, socials, econòmiques i ètiques per exigir la modificació del Reial

Decret Llei 16/2012 i el seu Reial Decret 1192/2012, de forma que restableixi la universalitat de

l’atenció sanitària de manera normalitzada (a través de l’atenció primària). La proposta més rao-

nable implicaria garantir als residents de facto en tot el territori nacional, qualificats per la inscrip-

ció al padró municipal, la cartera bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut,

que comprèn totes les activitats assistencials de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació

que es duguin a terme en centres sanitaris o sociosanitaris, així com el transport sanitari urgent.

Amb això es permetria la continuïtat de l’exercici dels seus drets a totes les persones estrangeres

en situació irregular, als ciutadans, nacionals o estrangers més grans de 26 anys sense cotitza-

ció a la Seguretat Social, o als ascendents de ciutadans estrangers amb permís de residència. 

Des del Servei Jesuïta a Migrants-Espanya, seguim acompanyant les persones directament afec-

tades per aquestes mesures, documentant els seus casos, defensant els seus drets i participant

en diverses xarxes ciutadanes que persegueixen el sosteniment d’un sistema sanitari sense ex-

clusions.

Per a més informació, consultar l’Informe anual sobre Migraciones e Integración CeiMigra 2012.

Disponible a http://www.ceimigra.net
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Construint
ciutadania
inclusiva 



15

El Servei Jesuïta a Migrants-Espanya (SJM) ve acompanyant aquests darrers anys experiències

d’encontre i de reconeixement entre els col·lectius de persones immigrades i la resta de grups

veïnals, culturals o religiosos del seu entorn. Pueblos Unidos a Madrid, Migra Studium a Barcelo-

na, CeiMigra a València i Alacant, Voluntariado Claver a Sevilla i Centro Ellacuría a Bilbao són

institucions jesuïtes dedicades a aquesta promoció de la convivència entre grups diversos de

joves, d’associacions, de minories religioses, etc. Es tracta d’oferir espais per a la “gestió” d’a-

questa nova ciutadania inclusiva en la qual la diferència ajuda a construir l’experiència i el com-

promís comú per allò que ens uneix. El barri i les seves necessitats, la situació juvenil i les seves

demandes pròpies, la formació i l’accés al mercat laboral o el compromís de les comunitats reli-

gioses minoritàries són alguns espais des dels quals col·laborem amb la construcció d’aquests

espais ciutadans.

Ciutadania inclusiva, ciutadania lligada no a la nacionalitat sinó a la residència, entesa aquesta

no com un domicili administratiu sinó com un espai vital de partició activa i de compromís social.

Les persones i els col·lectius de persones immigrades, organitzades en grups o associacions,

vénen gestionant molts d’aquests espais de participació amb un alt nivell de responsabilitat. Des

del Servei Jesuïta a Migrants-Espanya hem sigut testimonis aquests anys d’aquest compromís

a través d’iniciatives de sensibilització, de mediació intercultural, d’encontre o de participació polí-

tica. S’ha dit de les persones immigrades que són elles les que s’han d’integrar perquè elles són

les que han vingut, o que no es volen integrar. La nostra experiència és la contrària, han sigut –i

segueixen sent en aquests temps de crisi– especialment responsables amb aquests espais de

participació formal i informal en els quals es juga, no només la seva ciutadania, sinó també la nos-

tra. Perquè ens hi juguem la nostra sort com a societat en construir una única ciutadania. I una

integració bidireccional que ho faci possible. 

Avui és més necessari que mai sumar totes les contribucions possibles a la construcció d’aques-

ta ciutadania participativa, responsable i compromesa. Moltes persones estrangeres tenen limi-

tat el dret de participació política a través de la participació en les eleccions. L’Apostolat Social

jesuïta reivindica aquest dret, però alhora subratllem que les persones estrangeres a Espanya

estan participant de moltes altres formes i que la societat ha de donar suport i reconèixer aquest

esforç. 

Per a més informació

http://www.centroellacuria.org/imgx/xabier/sistematizacion.pdf

18 de desembre de 2012

L’Apostolat Social jesuïta



L’Apostolat Social de la Companyia de Jesús 

a Espanya compta amb les següents obres de

cooperació i de migracions:

Entreculturas, Alboan i el SJM (integrat per Fundación San

Juan del Castillo-Pueblos Unidos a Madrid, Migra Studium 

a Barcelona, CeiMigra a València i Alacant, el Voluntariat

Claver a Sevilla i el Centro Ellacuría a Bilbao).




