
HI SUMO EL MEU CAMÍ 
EM SUMO A 
L'HOSPITALITAT
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arlar de migració és parlar de la nostra pròpia història i de la nostra vida. El nostre 

passat, present i futur només s'entenen si reconeixem la mobilitat de les 

persones com un eix fonamental de la humanitat. 

 El context actual, caracteritzat per les tensions socials i polítiques 

causades per la COVID-19 i altres crisis estructurals que afecten més els 

col·lectius més vulnerables, augura en el curt i mitjà termini un increment 

important dels desplaçaments forçats tant a l'interior de cada país com 

internacionalment. Aquesta situació, que se suma a un augment gradual de la 

migració en els darrers anys, genera una vulneració més gran dels drets humans i 

incrementa la desigualtat en l'àmbit local i global. 

 En el nostre entorn, recentment hem vist nombroses arribades a les illes 

Canàries i a Ceuta, les quals ens han mostrat la desesperació de persones que es 

juguen la vida —i, de vegades, la perden— per poder aspirar a una vida millor.

 D'acord amb les dades més recents, de mitjan 2020, el 3,6% de la població 

mundial (280,6 milions de persones) viu en un país diferent del de naixement. 

Entre aquestes persones, 79,5 milions (prop de l'1% de la població mundial) s'han 

vist forçats a marxar del seu país, la majoria (el 73%) a estats veïns. Aquestes 

dades resulten preocupants pel que fa als motius, de fugida de contextos de 

conflicte, violència i vulneració de drets; però desmunten la percepció 

d'«immigració massiva» que —especialment en el Nord global— es construeix 

mitjançant discursos de la por i l'odi que, d'una manera alarmant, emergeixen com 

el reflex d'una societat caracteritzada no solament pel racisme, sinó també pel 

classisme i per l'aporofòbia. 

 Reconeixem L'HOSPITALITAT com la convivència, dins d'una societat 

comuna, de persones iguals en drets i respectuoses de les seves diferències. 

Parlem d'una HOSPITALITAT necessària durant tot el procés migratori —origen, 

trànsit i destinació—, en el qual es produeixen vulneracions constants dels drets 

humans que influeixen d'una manera diferenciada en els contextos i els col·lectius 

vulnerables. Les causes que ocasionen la fugida de les persones migrants, les 

dificultats que troben durant el trànsit o les condicions a les quals s'enfronten en 

el país de destinació les situen en un estat constant de desprotecció, 

discriminació i vulneració dels seus drets. 

 És digne de menció especial, d'una banda, la realitat de moltes dones i 

nenes migrants, les quals, a causa de la desigualtat de gènere, pateixen més 

vulneracions dels seus drets, per tal com a la seva situació migratòria se sumen 

les múltiples violències i discriminacions a les quals es veuen exposades per ser 

dones. I, d'altra banda, la realitat de la infància i l'adolescència que migra sense 

família, en situació d'extrema vulnerabilitat, i que ha de fer front a prejudicis i 

discriminació pel seu origen, sense que prevalgui el seu interès superior com a 

menor. 

 Tot això succeeix alhora que arreu del món augmenten les polítiques 

d'exteriorització de fronteres i proliferen corrents que promouen discursos d'odi, 

de por i de criminalització de la migració i de qui defèn els drets de les persones 

migrants.  

 En vista d'aquesta realitat, no ens conformem. És per això que les 

organitzacions del sector social de la Companyia de Jesús ens unim a aquest 

Pacte per a l'Hospitalitat i la Inclusió. Urgeix una resposta integral que defensi el 

dret a una immigració segura en totes les seves fases i que construeixi nous 

discursos, valors i modes de convivència que ens permetin avançar en la creació 

d'una família humana i una societat diferent.
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 Reconeixem L'HOSPITALITAT com la convivència, dins d'una societat 

comuna, de persones iguals en drets i respectuoses de les seves diferències. 

Parlem d'una HOSPITALITAT necessària durant tot el procés migratori —origen, 

trànsit i destinació—, en el qual es produeixen vulneracions constants dels drets 

humans que influeixen d'una manera diferenciada en els contextos i els col·lectius 

vulnerables. Les causes que ocasionen la fugida de les persones migrants, les 

dificultats que troben durant el trànsit o les condicions a les quals s'enfronten en 

el país de destinació les situen en un estat constant de desprotecció, 

discriminació i vulneració dels seus drets. 

 És digne de menció especial, d'una banda, la realitat de moltes dones i 

nenes migrants, les quals, a causa de la desigualtat de gènere, pateixen més 

vulneracions dels seus drets, per tal com a la seva situació migratòria se sumen 

les múltiples violències i discriminacions a les quals es veuen exposades per ser 

dones. I, d'altra banda, la realitat de la infància i l'adolescència que migra sense 

família, en situació d'extrema vulnerabilitat, i que ha de fer front a prejudicis i 

discriminació pel seu origen, sense que prevalgui el seu interès superior com a 

menor. 

 Tot això succeeix alhora que arreu del món augmenten les polítiques 

d'exteriorització de fronteres i proliferen corrents que promouen discursos d'odi, 

de por i de criminalització de la migració i de qui defèn els drets de les persones 

migrants.  

 En vista d'aquesta realitat, no ens conformem. És per això que les 

organitzacions del sector social de la Companyia de Jesús ens unim a aquest 

Pacte per a l'Hospitalitat i la Inclusió. Urgeix una resposta integral que defensi el 

dret a una immigració segura en totes les seves fases i que construeixi nous 

discursos, valors i modes de convivència que ens permetin avançar en la creació 

d'una família humana i una societat diferent.

Per què parlem 
d'hospitalitat i inclusió?
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