Estem vivint la major crisi de refugiats des de la
Segona Guerra Mundial i les organitzacions que
formem part del Sector Social de la Companyia de
Jesús volem estar al costat d’aquestes persones
durant tot el procés migratori, des dels països d’origen
i trànsit fins que arriben a les nostres fronteres.
Així neix Hospitalitat.cat, una iniciativa que reuneix diverses maneres de
canalitzar la nostra solidaritat i la nostra demanda de justícia. Proposant
una mirada integral que abasta 4 àmbits:

Acollida i acompanyament
Proposem, en diverses ciutats, programes d’acompanyament a les persones
refugiades i migrants, per contribuir a la seva inclusió en estat d’igualtat. Volem
acollir les persones amb programes d’acompanyament social, suport jurídic,
psicològic, educatiu, d'atenció a la salut, formació i orientació laboral i
cobertura de les necessitats bàsiques. Pretenem que la nostra resposta generi
una xarxa d’acollida que acompanyi processos d’incorporació social a través
de tres models:
Comunitari o familiar: Consisteix en acollir a
una persona o família durant un temps mitjà
de tres a sis mesos, com un membre més de
la família.
En habitatges buits, dependències
parroquials o d’altres establiments: Per als
casos de famílies senceres en els que aquest
tipus d’espai és més convenient. En aquesta
situació es reforçarà l’acompanyament de tutors.
Allotjament d’emergència: Es tracta de
persones que necessiten pernoctar una o dues
nits per seguir cap a d’altres destinacions o que
requereixen allotjament per a un període breu de
temps mentre es tramita la seva entrada als
recursos oficials.

Cooperació Internacional
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No oblidem als que no van poder escapar del
conflicte, així com a aquells que estan en trànsit
buscant una vida digna i segura. Oferim
possibilitat de col·laboració amb diferents
iniciatives de cooperació i desenvolupament tant
als països d’origen de l’èxode, com als de trànsit
i als receptors.

Sensibilització i educació
Volem facilitar la comprensió del fenomen
migratori, la gestació d’una mirada inclusiva i
la cohesió social davant el racisme i la
xenofòbia. A Hospitalitat.cat hi trobaràs la nostra
proposta de sensibilització així com propostes
pedagògiques i material didàctic per a la promoció
d’una educació per a la ciutadania global.

Estem compromesos amb les denúncies de les
situacions d’exclusió i amb la incidència per
aconseguir unes polítiques migratòries justes.
Per això, volem dedicar part dels nostres esforços
a seguir analitzant, investigant i proposant
canvis reals per a la transformació de la vida
política local, nacional i internacional a favor de la
justícia per a les persones migrants i refugiades.

Si vols saber-ne més entra a
www.hospitalitat.cat
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Incidència
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Posar-nos al cor i als ulls
dels qui viuen i moren a les fronteres
ens commou i ens ajuda a conèixer
les nostres pròpies fronteres.

Si vols col·laborar econòmicament amb la Campanya d’Hospitalitat,
pots fer una transferència bancària
Al compte de la campanya: SANTANDER: ES89 0049 0496 8023 1020 5864

www.hospitalitat.cat

