
 

 

        
                     La Machi – Communication for good causes 

                             BARCELONA   -   BUENOS AIRES   -   ROMA 
                      www.lamachi.com    

 
 

“Pregar perquè les víctimes del tràfic de 
persones, de la prostitució forçada i de la 

violència, siguin rebudes amb generositat" 
 
El Sant Pare Francesc demana a 'El Vídeo del Papa' de febrer de 2019, 
que resem demanant la generositat d'hostatjar a les víctimes del tràfic 
de persones, de la prostitució forçada i de la violència. 
 
 
(Ciutat del Vaticà, 7 de febrer de 2019) - Ho veiem diàriament als telenotícies 
i a la premsa. Els anomenem migrants econòmics, refugiats, clandestins, 
extracomunitaris, desplaçats, menors no acompanyats, caravanes, o com es 
vulgui, oblidant sovint que son persones. 
 
Son milions, fugen cada dia de les seves terres degut a la guerra, a la fam, 
les persecucions polítiques, religioses, o a les situacions de pobresa 
extrema, fent front a abusos de tot tipus. El que no veiem, en canvi, és a les 
organitzacions criminals que es lucren amb això, esclavitzant homes, dones i 
infants, laboralment i sexualment, pel comerç d'òrgans, per utilitzar-los com a 
captaires o delinquir.  
 
A 'El Vídeo del Papa' de febrer, Francesc ens recorda que l'esclavitud "no és 
cosa d'altres temps" i que "no podem rentar-nos les mans si no volem ser, 
d'alguna manera, còmplices d'aquests crims contra la humanitat. 
 
En col·laboració amb Talitha Kum, la xarxa mundial de la vida consagrada 
compromesa contra el tràfic de persones, la secció “Migrants i Refugiats” del 
Dicasteri pel Desenvolupament Humà Integral, el Servei Jesuïta als 
Refugiats, la Pontifícia Acadèmia de las Ciències i l'Apostolat del Mar; La 
Xarxa Mundial d'Oració del Papa (Apostolat de l'Oració) es suma a la jornada 
mundial d'oració i reflexió contra el tràfic de persones, sota el 'hashtag' 
#JuntsContraElTraficDePersones.  
 
Commemorant el 8 de febrer, dia en què va morir Santa Josefina Bakhita, 
Francesc ens convida a resar "per l'acollida generosa de les víctimes del 
tràfic de persones, de la prostitució forçada i de la violència". 
 
Per la seva part, el P. Frédéric Fornos SJ, director internacional de la Xarxa 
Mundial d'Oració del Papa (Apostolat de l'Oració), ha indicat: "Davant 
d'aquesta tragèdia humana, davant de tant de sofriment, impotència i angoixa 

https://youtu.be/_iHkxjLZCN8
https://youtu.be/_iHkxjLZCN8
http://www.talithakum.info/
http://www.migrants-refugees.va/
https://jrs.net/
https://jrs.net/
http://www.pas.va/
http://apostolatusmaris.org/
https://preghieracontrotratta.org/
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dels homes, dones i infants que són víctimes del tràfic d'éssers humans i de 
l'esclavitud, sovint en context de migració, què podem fer? Denunciar la 
nostra complicitat, però també pregar. El crit de la pregària, el que ve del cor i 
del quals els salms es fan ressò". El P. Fornos també recorda que fa uns dies 
la secció "Migrants i Refugiats" del Dicasteri pel Desenvolupament Humà 
Integral va presentar dos documents importants per lluitar contra totes les 
formes de tràfic: "Aquests no són discursos -afegeix-. Aquests documents 
són una forta crida a canviar la societat i proposen accions concretes per a 
tota l'Església. El Papa Francesc està fortament compromès amb la lluita 
contra aquest flagell en les seves diverses expressions" 
  
 

El Vídeo del Papa és possible gràcies a l'aportació desinteressada de moltes 
persones. En aquest enllaç pots accedir a realitzar el teu donatiu. 
 
 

 
 

CONTACTE DE PREMSA 
 

Juan della Torre - La Machi - Comunicación para Buenas Causas 
juan.dellatorre@lamachi.com - Skype: juang.dellatorre 

Barcelona: +34 931 936 912 – Buenos Aires 60, 2º 2º.  
Buenos Aires: +54 911 2293 2002 – Zabala 1551. 

Roma: +39 06 94800 259 – Vía Boezio 45, 4º piso. 
www.lamachi.com facebook.com/agencialamachi @AgenciaLaMachi 

 
 

Lidia Magni – Sección Migrantes & Refugiados – Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral 
media@migrants-refugees.va  + 39 33 526 4840 

www.migrants-refugees.va           facebook.com/MandRSection          @M_RSection  

 

Sor Gabriella Bottani - Talitha Kum  
coordinator@talithakum.infio      +39 333 120 7842 

www.thalithakum.info    facebook.com/talithakumnetwork       @UISGRoma 
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