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El proper diumenge 7 de març a les 12 h, la coordinadora de dones creients Alcem la
veu torna a organitzar un acte públic per reivindicar la igualtat i la dignitat de les
dones a l'Església. L'acte serà presencial, seguint totes les mesures de seguretat
necessàries, i també es podrà seguir virtualment. Ja us n'informarem amb més detall
en les properes setmanes.
Alcem la veu ja ha fet un any, i durant aquest temps s'han proposat diverses activitats.
Per Corpus es va organitzar una pregària virtual i el 25 de novembre, coincidint amb
el dia mundial contra la violència masclista es va proposar una pregària per ser llegida
a les eucaristies el diumenge d'aquella setmana. Paral·lelament s'estan preparant
uns tallers per recollir la veu de les dones a moviments i parròquies.
També continuen els contactes internacionals amb l'associació Voices of Faith,
la Revuelta de mujeres en la Iglesia, a la resta de l'Estat, i a Menorca s'ha format el
grup Alcem la veu Menorca.
Us animem a sumar-vos als actes d'aquest març. I si hi voleu contactar directament
per col·laborar en la mesura que pugeu, escriviu a donescreients8m@gmail.com o
podeu parlar amb les dones del MPCB que hi formen part. Junts avancem!

AMB QUI ENS TROBEM AVUI?

Qui ets i quan temps portes al moviment?
Sóc la Imma Homs-Procházka Escofet. Vaig entrar al moviment al 1987
empesa per ma germana Cristina que ja hi formava part. El meu GrdV tot
just s’iniciava. Compaginant des de l’inici estudis, feina i grup he arribat a
ser Economista i treballar com a tal.
Què és el que t’impulsa a aixecar-te cada dia?
Els fills, la família, la feina, els amics, les obligacions quotidianes. Potser mes que contestar a “el
què” es contestar “el com”. Aixecar-me amb il·lusió, des de poder esmorzar amb els fills, veure una
sortida rogenca de sol (aquests dies al Penedès son precioses), a desencallar un problema a la feina
que havia quedat pendent. Es al vespre quan puc reflexionar, pensar, resar; quan dono gràcies pel
dia “viscut”. Es aquesta reflexió nocturna que m’impulsa per demà.

Quin es el teu talent? Quina habilitat tens?
El repte. Saber que treballant ho podràs aconseguir. No defallir per molt que costi. En els estudis, en
la feina, en l’educació dels fills, en la relació de parella, amb els problemes grans o petits i amb els
projectes de vida.

Si poguessis viure dins d’una pel·lícula per un dia, quina seria?
Outlander, a la Escòcia de 1750, vivint amb la intensitat que ho fa la Claire Fraser i gaudint d’un amor
platònic, treballant com a metge, vivint la historia de una època molt convulsa.
Si ara mateix poguessis agafar la maleta i marxar uns dies, on aniries?
Al Japó. La cultura oriental m’atrau molt. La bellesa dels paisatges, la oferta culinària, la història.
També el desconegut m’atrau. Des de que vaig llegir Genji Monogatari de la Murasaki Shikibu hi he
volgut anar-hi; llibre que hem va deixar la Dolors del meu GrdV.

Que t’ha aportat el Moviment i què creus que hi aportes tu?
A créixer personalment, a acabar de definir els projectes de vida, a afrontar les dificultats. La meva
joventut va estar impregnada del moviment i el GrdV va ser fonamental per decisions de “el com” i
“el per què” afrontava la vida. Hem crescut plegats.Tot i que no aporto directament ni coneixement
ni feina, si que formar part del Moviment que te la mateixa visió cristiana, que viu la vida amb la visió
de Crist, em fa sentir que no camino sola sinó que segueixo un eix en la mateixa direcció que la resta
del moviment. La mateixa fe, vides diferents.
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Butlletí de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants

Plataforma d’Entitats Cristianes amb l’Immigració

Entitats participants
Acció dels Cristians per l’abolició de la Tortura (ACAT), Acció Catòlica Obrera (ACO),
Bayt-al-Thaqafa, Càritas Diocesana de Barcelona, Cintra–Benallar, Fundació ViaranyCentre Comvivim, Comunitats de vida cristiana a Catalunya, Centre d’Estudis
Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal), Secretariat de Pastoral Obrera de
l’Arquebisbat de Barcelona, Secretariat de Pastoral amb migrants de l’Arquebisbat de
Barcelona, Ekumene (Centre Social Domingo Solà), ACAT-Acció dels Cristians per
l’Abolició de la Tortura, Equip de pastoral obrera de Badalona, Fundació Escola Cristiana
de Catalunya, Fundació Migra-Studium, Fundació Salut Alta, Germandat Obrera d’Acció
Catòlica (GOAC-HOAC), Grup de Juristes Roda Ventura, Iniciatives Solidàries,
Interculturalitat i Convivència, Joventut Obrera Cristiana (JOC), Justícia i Pau de
Barcelona, Mans Unides de Barcelona, Moviment de Professionals Catòlics de
Barcelona, ACO Catalunya, Religioses en Barris Obrers, Unió de Religiosos de
Catalunya (URC), Comunitats Adsis de Barcelona, Capellans Obrers, AIDIR, Església
Protestant de Barcelona Centre, Fundació Ortodòxia, Parròquia de Santa Anna-Hospital
de Campanya, St Joan de Déu.
Origen i objectius
La Plataforma neix l’any 2005, per impuls de diversos col·lectius d’Església que detecten
una certa dispersió i descoordinació del treball eclesial entorn del fenomen de la
immigració, manifestada especialment aquell any durant les tancades de persones
immigrades a la Catedral de Barcelona i altres esglésies de la ciutat. Es tracta de
compartir experiències i potenciar el treball comú així com de sensibilitzar a la societat
en aquest tema. La plataforma està presidida actualment pel Santi Torres, Director
Adjunt de Cristianisme i Justícia i Responsable de Comunicació i Incidència a la
Fundació Migra Studium.
Treballs 2019-2020
En el curs 2019-2020, es va treballar en els següents àmbits:
• Compartir experiències en quant a bones pràctiques: Es van presentar: El

projecte educatiu [REc]fugiades de Justícia i Pau; El programa de infància de
Caritas; El projecte d'Hospitalitat de Migra Studium i el projecte Caminem
Junts en la diversitat;
• Situació dels joves post-tutelats: Presentacions de Representants de
l’administració, entitats com Hospital de Campanya (Parròquia de Santa
Anna). Es prepara una nota de la Plataforma sobre aquest tema;
• Organització de vetlles de pregària davant del CIE;
• Desplaçaments forçosos i salut mental, amb presentació a càrrec de la
coordinadora del programa SATMI (Programa d'atenció en Salut Mental per
població immigrada);
• Signatura de l'adhesió al manifest de la Coordinadora Obrim Fronteres en que
es demanava la regularització de les persones migrants davant una situació

excepcional. Així ho han fet països com Portugal. Hi havia també la possibilitat
d’adhesió personal;
• Preparació d’un manifest sol·licitant el tancament del CIE;
• En temps de confinament:
o Enviament quinzenal d’un butlletí que serveixi per compartir aquelles
informacions que vagin sortint tant de mesures legals de les
administracions com també de l'activitat de les nostres entitats. Es
demana fer arribar aquesta informació que ens pot ajudar els uns als
altres. Si es vol rebre el butlletí, es pot demanar
a platafcristimmigració@gmail.com o al telèfon 93 317 63 97.
o Anar comunicant amb els membres de la plataforma directament des
de la coordinadora per saber com estan, quina és la situació, i així
poder anar fent un mapa com a Plataforma sobre la situació actual;
o Es fan les reunions mensuals de forma telemàtica.
Treballs 2020-2021
En el curs d’enguany es treballa en els següents àmbits:
• Objectius i nom de la Plataforma: Es reflexiona sobre els objectius més

importants de la Plataforma (denúncia, intercanvi d’experiències,
conscienciació, etc) i del nom de la mateixa que respongui als fins principals i
que sigui fàcilment identificable;
• Situació del CIE desprès de la reobertura: Les entitats informen de la situació,
s’estudien possibles accions i postura de la Plataforma. Es continua amb les
vetlles de pregària davant del CIE;
• Preparació d’una nota sobre la Situació a Badalona després de l’incendi de
la nau on vivien persones migrants. La nota remetia a una nota del 2013 on
ja es denunciaven aquestes situacions d’infrahabitatge;
• Mobilització del 12D: Com a Plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants
ens hem adherit al manifest i a la mobilització el dissabte 12 de desembre de
la Plataforma 12D en que es reclama desmantellar l’Europa fortalesa i un pacte
a nivell europeu que plantegi lleis i polítiques que garanteixin la igualtat de
drets i d’oportunitats i la no-discriminació;
• Novetats en relació a qüestions jurídiques que afecten a les persones
migrants: S’informa de l’evolució de les diferents desenvolupaments
normatius que afecten a les persones migrants com terminis de renovació de
permisos; subvencions a famílies necessitades de persones que les cuidin;
criteris interpretatius de la normativa d’estrangeria en quant a arrelaments
pendents de resolució, renovacions i reagrupaments de menors; menors amb
pares en situació irregular; Compatibilitat procediments de protecció
Internacional (PI) i d’ arrelament;
• Acció municipal en els àmbits d’habitatge, empadronament i centres
d'internament: Informació de representants de l’Ajuntament de Barcelona.

