
L’altre dia el Roger, un bon amic, em va passar una cançó de fa molts anys: És per tu de 

Lax’n’busto. De fet, recordo escoltar-la en bucle els primers anys de carrera. Em va dir que era 

perfecta per a treballar el lema de les escoles d’enguany (És per a tu), que va sobre viure la vida 

amb un sentit. Molt bèstia i vertiginós el tema! Així que, camí cap a Migra Studium i fiant-me 

completament del Roger, em vaig posar els cascos i la vaig escoltar. 

La cançó parla d’allò que dóna sentit a les nostres vides, que l’amor és la força que ha triat ésser 

el meu destí, i  que no hi ha millors raons que les del cor, i sobretot parla de de sentir-nos valorats 

i estimats, com si algú ens triés tal com som perquè cadascú té un lloc i una missió en el món. És 

un mica estrany tot això, una mica que ens queda gran, no? Però si ho llegiu intentant creure-us 

això, si viviu amb aquesta certesa, tot serà més fàcil i el que és més increïble, sereu millor 

persones, humanes i professionals. 

Dues setmanes més tard de rebre aquesta cançó el Ferran, un altre bon amic, em demana un 

testimoni just sobre aquest tema. Així que començo! 

Hola, em dic Marta Romay, tinc 27 anys i al 2019 farà 10 anys que sóc fora del col·legi Jesuïtes-

Casp. Quan vaig sortir de l’escola em vaig posar a estudiar Enginyeria Industrial, m’agradava 

estudiar coses tècniques, gaudia infinit amb les mates i com que 

m’agradava, era molt bona! Però sobretot, recordo triar aquesta 

carrera perquè que no em tancava gaire portes. Val, sí, no podia ser 

metgessa, ni infermera, ni mestra... però podia ser enginyera dedicada 

al món de la salut (encara no hi havia carreres tan específiques) o 

professora. Vaja, que encara se’m feia una mica gran això de respondre 

a la meva crida i decidir A QUÈ VULL DEDICAR LA MEVA VIDA!  

Primer d’Industrials em va anar molt bé, semblava que això estava fet 

per a mi! Però a l’estiu vaig anar de ruta amb joves de Bellvitge, també em van oferir ser Cap del 

GCCC (grup de Colònies i Campaments Casp) de 4t de Primària i em van proposar entrar a l’esplai 

de Bellvitge. A les tres coses, sense pensar-ho gaire, com molt convençuda, vaig dir que dir. 

Petites decisions que em van fer preguntar-me de nou A QUÈ VOLS DEDICAR LA TEVA VIDA? A 

QUÈ ESTÀS CRIDADA? 

Segon d’industrials va ser duríssim perquè era incapaç de respondre sola a aquesta pregunta, 

se’m feia una immensa muntanya. El que estudiava se’m donava molt bé i m’agradava però... 

volia dedicar-me a això? Els nous voluntariats que havia començat m’apassionaven molt més... 

Dramàtic, en vaig suspendre moltes! 

Per sort, va aparèixer el Xavi, un altre bon amic, i sense ell saber-ho em va acompanyar a no 

tenir-li por a aquesta pregunta. Quedàvem i jo li parlava de tot el que se’m movia per dins, i vaig 

anar aprenent vàries coses: 

 La primera és que la vida està feta de petites decisions. És veritat que hi ha gent que 

davant la pregunta a què estàs cridat o cridada? té una resposta molt clara i concreta, 

com per exemple ser advocada, ser policia, ser mare de família, bomber, viatjar, casar-

se, ser professora... Hi ha altres que això no ho hem tingut molt clar des d’un principi. 

Però d’alguna forma hem de donar resposta a aquesta pregunta per no viure a la deriva 

i deixar que les coses flueixin. Així que, amb aquesta tranquil·litat de no haver de 

respondre amb una professió concreta, vaig anar veient que jo estava cridada a posar 

els meus dons, les meves qualitats i el que estava aprenent al servei d’un món més 

just. 

 



 Hi ha persones que ens ajuden veure a què estem cridats. A vegades són amics de tota 

la vida i d’altres gent més gran que, amb la seva experiència i el seu exemple et van 

ajudant. 

 La crida personal es materialitza de moltes formes, la professional és la més típica, però 

també hi ha la religiosa, l’estil de vida, el casar-se o no... 

Ara, uns anys més tard, em trobo treballant a Migra Studium. Migra Studium és una entitat del 

Servei Jesuïta als Migrants, que treballa en favor de la dignitat i els drets de les persones més 

vulnerables i els seus fills i filles, a través de l'acollida, la formació i la incidència política. Treballa 

també per sensibilitzar la nostra societat sobre el fet de la diversitat cultural i religiosa. I fa això 

amb la participació dels propis migrants, amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries i 

establint aliances amb altres actors socials amb qui compartim missió. 

Fins l’any passat estava a Infància, coordinant amb la Júlia el reforç escolar i lleure dels més 

petits de Migra. Tot allò que durant molts anys havia fer com a voluntària, ara ho assumia com 

a professional.  

Aquest any segueixo a Migra, però a l’equip de comunicació. Crec que això respon una mica més 

a allò que deia unes línies més amunt de posar els meus dons i les meves qualitats al servei 

d’un món més just. 

També estic a l’equip motor de MAG+S de Catalunya, ajudant a coordinar, gestionar, promoure 

i acompanyar la pastoral ignasiana per a joves de 18 a 35 anys a Catalunya. Feina que 

m’apassiona i a sobre posa en joc tot el que se’m dóna bé. 

Així que, a dia d’avui puc dir que estic cridada a servir als altres a través del que m’apassiona 

(l’acompanyament, la creativitat, la comunicació i l’art) i amb el que se’m dóna bé (la gestió, 

organització i la coordinació). Avui dia es materialitza a Migra i a MAG+S, però qui sap d’aquí a 

uns anys? 

Gràcies per llegir-me. Gràcies al Ferran per demanar-m’ho. I gràcies Roger i Xavi, i totes les 

persones m’han i m’estan acompanyant. 


