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La campanya HOSPITALIDAD.es és una iniciativa impulsada per les organitzacions del Sector Social de 
la Companyia de Jesús a Espanya, com a prioritat apostòlica d'atenció als més necessitats, i com a 
resposta a la situació en què milers de persones, fugint de contextos de violència, van arribar als països 
europeus com a persones refugiades.
 
Les organitzacions del Sector Social Jesuïta van unir el seu coneixement i treball per, a través de la 
campanya Hospitalidad.es, transmetre i promoure una cultura d'acollida, inclusió i solidaritat amb 
aquestes persones, que es veien forçades a migrar i buscar protecció internacional en països 
occidentals. Les obres de les tres àrees principals del Sector Social (migracions -SJM-, cooperació -
Entreculturas i Alboan-, i menors -ara anomenat Xarxa Vímet) van sumar forces i al costat d'altres 
entitats en altres àrees, així com grups de treball organitzats a nivell territorial a les diferents PAL, 
naixia Hospitalitat amb quatre àrees d'acció: acollida, cooperació, sensibilització (a la qual es pot afegir 
educació) i incidència.
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INTRODUCCIÓ
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Benvolguts/des amics/es:
 
L'any 2018 ha estat, de nou, un període de construcció i promoció d'una cultura de solidaritat i hospitalitat. Inspirats pels quatre 
verbs del Papa Francesc per a les persones migrants i refugiades -acollir, promoure, protegir i integrar-, hem caminat per tercer 
any en la lluita per la justícia social, l'acollida i la inclusió d'aquestes persones. Des de l'experiència de les obres jesuïtes en els 
diferents àmbits d'actuació (cooperació, acollida, sensibilització i incidència) hem continuat la tasca d'acompanyament a les 
persones sol·licitants d'asil, cobrint els buits que el sistema oficial deixa; d'anàlisi i transformació de les causes que generen aquests 
desplaçaments; i de sensibilització per conscienciar l'opinió pública sobre les oportunitats que la diversitat i l'intercanvi cultural 
ens brinden a la societat.
 
Ens trobem en un context global cada vegada més restrictiu amb els drets de les persones migrants i refugiades. Seguim 
reivindicant que necessitem tendir ponts que ens uneixen a les diferents cultures, en lloc d'aixecar murs que ens separen. Veiem 
com la mobilitat humana no s'atura, com donen exemple les caravanes (invisibles o no) de persones centreamericanes que van 
creuar Mèxic o l'augment d'arribades a la frontera sud espanyola. Venim apreciant que les polítiques migratòries dels Estats Units 
i de la Unió Europea (on el bloc xenòfob avança i cada vegada té més pes) generen un patiment cada vegada més gran en les 
persones desplaçades, i els obliguen a prendre rutes més perilloses, a caure en xarxes de tràfic i a veure restringit el seu dret de 
migrar buscant una vida millor davant de l'empobriment als països d'origen, davant l'absència de vies segures i legals d'accés i 
arribades.
 
Fer memòria del viscut i treballat és la millor manera de prendre forces per seguir defensant unes polítiques europees i nacionals 
que garanteixin i respectin els drets humans fonamentals; i per seguir generant una cultura de Hospitalitat a la nostra societat. A 
2018 hem acollit més de 280 persones en més de 50 iniciatives; hem acompanyat més de 3.300 persones en processos d'integració 
social i hem celebrat més de 280 actes públics de sensibilització i incidència en més de 45 llocs del territori.
 
Gràcies per tot aquest camí recorregut. Seguirem sent Hospitalitat el 2019 defensant els drets d'aquelles persones més vulnerables.

Equip d'Hospitalitat



L'ANY EN XIFRES

PERSONES 
ACOLLIDES

281

EN MÁS DE 50 INICIATIVES

3.300
MéS DE

PERSONeS
ACOMPAnyADeS

EN CURSOS, TALLERS, ORIENTACIÓ LEGAL...

ACTIVItatS DE 
SENSIBILItZACIÓ llocs

4

gairebé

300
EN MéS DE

45



2018 D'UN COP D'ULL

GENER

Jornada Mundial de 
l'Emigrant i Refugiat
Celebrem Cercles de Silenci 
i 4 verbs del Papa

FEBRER

FEBRER FEBRER

TOT L'ANY

IV Aniversari de 
tragèdia d'Tarajal
Reivindiquem la memòria de 
les víctimes de les fronteres i demanem justícia.

Presentem l'informe 
'¿Acollir sense Integrar?'

Un estudi sobre les 
condicions d'integració de 
sol·licitants d'asil a 
Espanya

Defensant a 
Helena Maleno
Recollim firmes per aturar 
la seva criminalització

Exposició
 Som
Migrants
A diverses províncies

JUNY

SETEMBRE

Llancem #CaminosDeHospitalidad
Sortim a caminar al costat de les persones migrants i 
refugiades per treballar per la seva acollida i inclusió. Més de 
2.000 persones recorren a 25.000 quilòmetres en 15 llocs

Lliurem dossier i reivindicacions a 
les institucions de govern

XARXA MIGRANTES CON DERECHOS

Viatges a la Frontera Sud
Conèixer el treball social d'Església

NOVEMBRE
Caravanes Invisibles
Visibilitzar la realitat dels migrants 
centreamericans i la seva desprotecció

DESEMBRE

Dia del Migrant
Donem veu a les persones perquè expliquin la seva experiència
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ACOLLIDA

Algunes xifres 

MÉS DE

280
PERSONES ACOLLIDES

El nombre de persones que s'han sumat a 
solidaritzar-se i col·laborar de forma activa acollint 
i acompanyant a persones, que s'han vist forçades a 
migrar, no ha parat de créixer el 2018.

Noves iniciatives han sorgit i d'altres s'han 
consolidat, algunes en llocs on es necessitava 
l'empenta. Fins a 281 persones han passat per 
més de 50 recursos d'acollida.

EN MÉS DE 

50
INICIATIVES

A
5

LLOCS

BARCELONA: 
PAÍS BASC:
MADRID:
ANDALUSIA:
VALÈNCIA:

29
53

108
71
20

65
27

MENORS
FAMÍLIES

3.300
MÉs de 

PERSONES ACOMPANYADES

EN 
Cursos d'idiomes i competències bàsiques
Tallers de drets i apoderament
orientació legal
activitats de participació comunitària
casos de desprotecció d'asil

948
523
777
635
420
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COOPERACIÓ
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La campanya Hospitalitat promou diversos projectes de 
cooperació internacional, defensant els drets de la població 
refugiada a diferents llocs del món. Treballem de forma 
activa per garantir l'accés a l'educació i unes mínimes 
condicions dignes de vida.

Durant aquest any 2018 s'han realitzat algunes iniciatives, 
que s'emmarquen en els projectes de cooperació 
internacional que acompaña Hospitalitat:

Més de 15.000 persones van córrer per solidaritzar-se 
amb Sudan del Sud a les 13 carreres solidàries 
organitzades per Entrecultures el 2018.
Un equip d’ Alboan va visitar Atenes  el mes de febrer 
convidats per JRS Grècia per conèixer el treball 
d'emergència humanitària, que es realitza amb la 
població refugiada als campaments.
Al setè aniversari de la guerra de Síria es van recollir 
signatures en una campanya conjunta d’ Alboan i 
Entreculturas, a través de la plataforma Visibles.org per 
reclamar programes d'atenció humanitària a la població 
refugiada.
Amb el document 'Caravanas Invisibles' el novembre 
denunciem la desprotecció i la violència a la qual 
s'enfronten els milers de persones centreamericanes que 
fugen dels seus països, així com visibilitzem el treball de 
les entitats jesuïtes (RJM CA-NA) en el terreny.

DONEM SUPORT  A PROJECTES DE 
COOPERACIÓ EN 5 LLOCS

Suport educatiu per a la 
població refugiada al Líban

Ajuda humanitària 
d'emergència a refugiats a 
Europa

Educación a población 
refugiada en Sudán del Sur

Acompañamiento a 
migrantes forzosos en la 
frontera sur de Nador

Fotos: Fe y Alegría, JRS y DDM Tánger

Acceso a una educación inclusiva 
y de calidad en R. D. Congo



SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA

Algunes xifres

L'any 2018 ha estat marcat per les activitats organitzades al 
voltant de l'acció de #CaminosDeHospitalidad: més de 2.000 
persones van participar recorrent al costat de les persones 
migrants i refugiades més de 25.000 quilòmetres a 15 llocs 
diferents. Una manera de reivindicar la diversitat i una 
societat d'acollida i inclusió.

A més s'han organitzat nombroses accions de sensibilització per 
tot el territori: exposicions, xerrades, taules de debat, activitats 
lúdiques, concentracions, manifestacions, etc.
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UN TOTAL DE

291
activitats públiques de 

sensibilització i incidència

a

48
ciutats DE TOt EL 

TERRITORI


