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Barkada Kontra Droga     Holiday Greetings!   
Padala at Pasalubong!  Paskong Migrante

Mutya ng Barcelona 2009

Pasko na!
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PABALAT

Para sa mga migranteng Pilipino Pasko 
man o ordinaryong araw, ang konsep-
to ng pamilya ay hindi lamang nagta-
tapos sa mga kadugo,  napapasama na 
rin dito ang mga taong nagiging kasa-
ma sa bahay, nakikilala, nagiging kai-
bigan at nakakaagapay sa araw-araw 
na pakikipagsapalaran sa ibang bansa. 
Isang magandang halimbawa rito ay 
ang mga nagpaunlak na maging paba-
lat ng isyung ito: sina Ardel, Elva, Heidy, 
Helen, Karen, Ruschel, Vilma at Bencie 
na kasalukuyang nakatira sa Barcelona. 

Kampanya kontra droga nilunsad
misang dinadaluhan ng mga Pilipino.Bilang tugon sa mga panawagan ng 

iba’t ibang miyembro at sektor ng 
komunidad Pilipino sa Barcelona, 
ang Konsulado Heneral ng Pilipi-
nas sa Barcelona, sa pamumuno ni 
Konsul Heneral Eduardo Jose A. de 
Vega, ay naglunsad ng programa la-
ban sa paggamit at pagbebenta ng 
ipinagbabawal na droga kamakailan.
    Bilang bahagi ng programang ito, 
nagpamigay ang Konsulado ng mga 
anti-drug posters sa mga lugar na ma-
limit puntahan ng mga Pilipino tulad 
ng mga opisina, restaurante at iba 
pang negosyong Pilipino.  Hinikayat 
din ng Konsulado ang mga asosasyong 
Pilipino na magkaroon ng sariling an-
ti-drug abuse campaign upang mas 
lalo pang mapatibay ang kampanyang 
ito.  Ibinabahagi rin ang kampanyang 

ito sa buwanang Migrant Orienta-
tion Seminar and Training (MOST) 
Program ng Konsulado para sa la-
hat ng bagong dating sa Barcelona.
  Ang Konsulado ay nakikipag-ug-
nayan na rin sa mga kinauukulang 
awtoridad ng Barcelona upang ma-
solusyonan ang problemang ito.
  Bilang tugon, ang mga grupo ng 
Timpuyog ti Ilocano, Dangal ng 
Guardians, Amistad, United Bicola-
nos in Barcelona, Emprendedores 
Pinoy, BIBAK, Angcop-Gawad Kalin-
ga, Couples for Christ, at Episcopal 
Church (St. James) ay nagpahayag 
ng suporta sa kampanya laban sa 
droga.  Ang Parokya ng San Lorenzo 
Ruiz sa pamumuno ni Father Avelino 
Sapida ay nagpalaganap din ng im-
pormasyon ukol sa programa sa mga 

Larawan at artikulo ibinahagi ng Konsulado 
ng Pilipinas sa Barcelona

SARI-SARING BALITA
Araw ng mga Migrante dinaos
Lumahok ang Asociación Cultural 
de las Mujeres Filipinas at Cen-
tro Filipino-Tuluyan San Benito 
sa katatapos na Dia Internacio-
nal del Inmigrante. Noong ika-04 
ng Disyembre 2000, idineklara ng 
United Nations ang Disyembre 
18 bilang araw ng mga migrante.  

Batas sa Canada ipinangalan 
sa Pilipina
Isang batas na mag-aalis ng second 
medical examination requirement 
para maging permanent resident 
sa Canada ang ipinangalan sa yu-
maong  Juana Tejada. Si Juana Te-
jada ay nagkaroon ng cancer ha-
bang nagtatrabaho bilang caregiver 
sa Canada at  unang na-deny at 
muntik nang ma-deport dahil hin-
di siya pumasa sa requirement na 
ito. Nakipaglaban siya hanggang sa 
magdesisyon ang gobyerno sa Ca-
nada na gawin siyang permanent 
resident sang-ayon sa “compassio-

nate and humanitarian grounds. “ 

Ilan sa mga pagbabago sa ‘Ley’
Ayon sa bagong Ley de Extranjeria, 
aabot na sa 60 araw ang pagkakaku-
long sa mga walang permiso bago 
sila ideport.  At maaaring ipetisyon 
lamang ang mga magulang kung sila 
ay higit sa 65 taong gulang na at ang 
magpepetisyon ay kailangang may li-
mang taon nang may permisong ma-
nirahan at magtrabaho sa España. 

Pinay pasok sa talent search 
ng Telecinco
Si Mariz Perez, 11 taong gulang, ay  
magpapakitang gilas sa kilalang ta-
lent search ng Telecinco “Tú sí que 
vales” (Gala Especial de Navidad 
de niños) na ipapalabas sa ika-25 
ng Disyembre, a las 16:00.  Ayon sa 
website ng Telecinco, siya ay aawit 
ng kantang “I will survive” ni Gloria 
Gaynor.

Ulat: Nathaniel Sisma Villaluna, Jessica Lozano, 
elpais.com, inquirer.net & telecinco.es 

Photos: Nathaniel Sisma Villaluna & Daniel I. Tuaño
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                  BOSES PINOY

LETTER TO THE EDITOR
 

Message from the Ambassador
Sa ngalan ng mga bumubuo ng 

Pasuguan ng Pilipinas sa Espa-
ña, nais kong bumati sa lahat ng 
mambabasa ng Ang Bagong Filipi-
no magazine, ng isang Maligayang 
Pasko at Manigong Bagong Taon!
   
Another year has come and soon we 
shall be welcoming 2010 with much 
anticipation and hope. For many Fili-
pinos, including those of us in Spain 
and Andorra, this is the time of year 
when we get together with our fami-
lies and our loved ones, to celebrate 
the coming of Christ, the symbol of 
love, family and hope in the Christian 
world. This is the time we renew our 
faith in the Lord, to declare our hope 
for a better world, a better Philippines, 
and a better life for each one of us.
   
I wish to thank our dear kababayans 
in Andorra and in Spain, particularly 
in the areas of great concentration 
such as Madrid, Barcelona, Marbe-
lla, Malaga, Palma de Mallorca, Ibiza, 
Sevilla, Bilbao, Canarias, and Galicia, 

for their continued support of the 
programs and objectives of the Phili-
ppine Embassy in Madrid, the Philip-
pine Consulate General in Barcelona 
and the POLO-OWWA Office in Spain.
   
Although I have only been here for 6 
months, I have had the great pleasure 
of sharing in the warm and hospitable 
welcome given to me by our kababa-
yans in Marbella in August and in Bar-
celona and Andorra during my visit 
there last November. I hope that in the 
coming year, I can visit all the wonder-
ful thousands of Filipinos in this part 
of the world, our fellow kababayans 
who make us all proud to be Filipino.
   
Nais ko rin magpasalamat sa mga 
taong bumubuo ng Ang Bagong Fi-
lipino. Thank you for creating this 
new avenue of communication for 
all Filipinos in Spain and in Andorra. 
May you have much success in this 
endeavour of yours in the coming
years.
   Mabuhay ang Pilipino!

ANA I. DE SEQUERA-UGARTE
Ambassador

Message from the Founder of KALIPI

Maligayang Pasko at Mapa-
yapang Bagong Taon sa la-

hat, lalo na sa mga Migrante!
Ang tunay na KALIGAYAHAN ng Pasko 
ay nasa kanyang KAPAYAKAN sapa-
gkat si Hesus na ating ipinagdiriwang, 
“kahit Siya’s likas at tunay na Diyos...
kusa Niyang hinubad ang pagiging 
kapantay ng Diyos...at ipinanganak 
Siyang tulad ng mga karaniwang 
tao...nagpakababa Siya...(Fil. 2:6-8)
   

Ang tunay na KAPAYAPAAN ng Ba-
gong Taon ay makakamtan lamang 
sa PAGSUNOD KAY KRISTO. “Si Kristo 
ang larawan ng Diyos...at Siyang may 
kapangyarihan sa lahat...ang lahat ng 
nasa langit at sa lupa...pati ang mga 
naghahari at namamahala, mga na-
mumuno at may kapangyarihang es-
piritwal ay pawang nilikha...sa pama-
magitan Niya at para sa Kanya at SA 
KANYA NAKASALALAY ANG KAAYUSAN 
NG LAHAT NG BAGAY”, (Col. 1:15-17)

RDO. P. AVELINO SAPIDA
Filipino Community 

Personal Parish in Barcelona 

Pagpupugay
Nais kong ipaabot ang taos-pusong 
pagpupugay sa mga Editors ng Ang 
Bagong Filipino. Isa itong hakbang 
upang higit pang magkaisa ang mga 
Filipino sa Barcelona sa pamamagi-
tan ng Komunikasyon. Isa rin itong 
tulay para sa mga Filipino sa Barcelo-
na na maugnay sa bansang Pilipinas.

Mayroon lamang akong mungkahi 
upang lalong mapalaganap ang Ang 
Bagong Filipino. Hindi ba’t mainam 
na maglagay ng mga kopya sa pin-
tuan ng simbahan (sa Barcelona) 
at maglagay lamang ng “Donation 
box” sa tabi nito? Sa palagay ko’y 
darami pa ang inyong maiimprenta 
sa susunod na buwan dahil sa karag

dagang “donation”. At sa kadahila-
nang marami na kayong tagabasa, 
marami pang mga “sponsors” ang 
mahihikayat na sumuporta sa inyo. 
Muli, nais ko kayong bigyan ng 
pagpupugay at maraming sala-
mat sa inyong sipag at tiyaga!
Jonathan A. Palero
Castelldefels (Barcelona)

EMBAJADA DE FILIPINAS 
MADRID



4

BUHAY MIGRANTE

Ang Pasko ay sumapit…
Ni Nathaniel Sisma Villaluna

Sinumang Pinoy ang tatanungin kung ano ang pinakamasayang buwan ng taon, iisa lang 
ang isasagot:  Ang buwan ng Pasko.  Sa pagpasok pa lang ng unang araw ng Setyembre, ito 
na ang simula ng masaya at mahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Pilipinas. May krisis 
man o wala, iba pa rin ang Pasko sa atin.  Kaya naman isang malaking bagay para sa mga 
Pinoy na sana man lang makapiling ang mga mahal sa buhay tuwing sasapit ang Pasko.

lapit na kaibigan at kasama sa bahay.  

Halos 12 taon na ring nagdiriwang 
ng Pasko sa Espanya si Thezz.  

Palaging hindi sumasang-ayon ang 
panahon at pera tuwing papasok ang 
buwan ng Disyembre kung kaya’t 1996 
pa ang huling Pasko niya sa Pilipinas.  
At sa halos lahat ng Pasko ay kasama 
niya ang ilang malalapit na kaibigan 
at ilang mga kapatid.  Sama-sama si-
lang naggagayak ng bahay, naglalagay 
ng Christmas tree at Christmas lights. 
Kung ano ang nakagawian niya noon 
sa Pilipinas ay ganoon din ang gina-
gawa niya tuwing sumasapit ang Pas-
ko.   Sabay din silang nagsisimbang 
gabi at sa bisperas ng Pasko ay sama-
samang sinasalubong ng simple pero 
masasarap na lutong pinoy sa Noche 
Buena.  Sa araw mismo ng Pasko ay 

Pero kahit nasa ibang dako ng mun-
do, malayo man sa mga minama-

hal at kahit hindi gaanong kasaya ang 
pagdiriwang ng Kapaskuhan sa mga 
bansang kinaroroonan, minabubuti 
pa rin ng ating mga kababayan na pilit 
pasayahin kahit papano ang kapanga-
nakan ni Hesus kasama ang mga mala-

nagiging abala sila sa pagtanggap ng 
mga bisita at kung saan isang salu-sa-
lo na naman ang magaganap.  Kasa-
ma na rito ang pagbibigay ng regalo.  
Pagkatapos ay mahabang kwentu-
han, tawanan at kantahan.  Malayo 
man sa mga pamilya, hindi ito naging 
sagabal para hindi batiin ang mga 

mahal sa buhay na nasa Pilipinas.  Sa 
tulong ng internet at webcam, isang 
malaking tulong para mapawi ang 
lungkot at pagkaka-miss sa isa’t isa.  

Para naman sa mga masusuwer-
teng kababayan nating nandito 

na sa Espanya ang kanilang buong 
pamilya, masasabi  pa rin nilang iba 
pa rin ang Pasko sa atin.  Pero kahit 
papaano, gaya ng karamihan sa ating 
mga kababayan sa ibang bansa, pi-
pilitin pa rin nating maramdaman at 
ma-enjoy ang diwa at saya ng Pasko.  
Kasama ni Ningning ang kanyang pa-
milya rito sa Espanya kaya  sama-sa-
ma nilang ginugunita ang Kapaskuhan 
sa pag-Simbang gabi, paghahanda ng 
masarap ng pagkaing Pinoy at ma-
sayang salu-salo ng buong pamilya. 

Para sa ating mga Pilipino, ang 
Pasko ay higit pa sa  masasarap 

na pagkain, mga mamahaling regalo 
o magagarang damit.  Ang diwa ng 
Pasko ay ang sama-samang paggugu-
nita ng buong saya ang pagkasilang 
ng Panginoong Hesus.  Ginugunita 
natin nang buong puso at bukas na 

loob kasama ng pagmamahal sa isa’t 
isa. Kaya  kahit  na malayo sa pamil-
ya,  kahit ang Simbang gabi ay mas-
yadong maaga, kahit na walang parol 
na makikita sa mga bahay-bahay, at 
kahit walang bibingka at puto bum-
bong sa labas ng simbahan,  ma-
saya pa ring sasalubungin ng ating 
mga kababayan ang Kapaskuhan!

Maligayang Pasko 
ManigongBagong 

Taon!
¡Feliz Navidad

Próspero Año Nuevo!

check out our BLOG 
angbagongfilipino.wordpress.com

Smile sa webcam, masaya na ang Pasko. Belen, sa Pilipinas man o sa Plaça Sant Jaume Parol at Misa de Gallo
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        BUHAY MIGRANTE

Bagong Taon ay 
magbagong 
buhay...
Mayroon din tayong mga masasa-

yang kaugalian para salubungin 
ang Bagong Taon.  Hindi mawawala 
ang  mga bilog--prutas, polka dots, 
barya at kung anu-ano pa. Dahil 
naniniwala tayong magdadala ito ng 
suwerte.  Ang pinakaimportanteng 
parte ng pagdiriwang ay ang salu-salo 
ng pamilya’t kaibigan sa Media Noche 
kung kailan masasarap na pagkaing 
Pinoy ang  nakahanda sa mesa para 
gunitain ang kasaganaan ng bagong 
taon. Hindi rin mawawala ang pag-
iingay para itaboy ang masasamang 
enerhiya sa paligid. Ingay ng busina 
ng kotse, ingay ng sandok habang ito 
ay ipinupukpok sa kaserola,  o ingay 
ng torotot o palakpakan o masayang 
musika sa radyo.  At siyempre, pags-
apit ng 12:00, lahat ay nakatutok sa 
pasiklaban ng ganda at ingay ng mga 
paputok.  At dahil dito, naging bahagi 
na rin  ng pagdiriwang  ang pagbibi-
lang  ng daliri  kung ito ay kumpleto 
pa o kulang na ng isa.   Kasama ng tra-
disyong pinoy ang pagpapasalamat sa 
Diyos sa  masaganang  lumipas   na  
taon at ang pag-aasam ng  isang mas 
masaganang bagong taon:  bagong bu-
hay, bagong yugto at bagong  biyahe. 
   

Ang mga nanggaling sa ibang ban-
sa ay may kani-kaniya ring kauga-

lian tuwing sasapit ang  Bagong Taon. 
Ang mga Rumano sa bisperas ng Ba-
gong Taon ay nagkakaroon ng  pag-
titipon at prosesyon gamit ang gu-
sorul o maliit na araro na kanilang 
binibihisan para sa nasabing okas-
yon. Naniniwala sila na sa ganitong 
paraan, magiging masagana ang ani 
sa darating na taon. Ang sorcova na-
man ay isang espesyal na bouquet 
na gawa sa maliliit na sanga ng sari-
saring prutas tulad ng mansanas, 

peras, cherry at plum. Magbabatian 
ng “Happy New year” ang bawat 
miyembro ng pamilya at  hahawak 
sa nasabing bouquet at hihiling.  
    

Ang mga Ecuatoriano naman ay 
gumagawa ng  mga effigies (hi-

ganteng manika) at tinatawag nila 
itong Taong Lumipas,  simbolo ng 
mga tao at mga pangyayari sa naka-
raang taon. Sinisilaban nila ito pags-
apit ng 12:00. Isang lalaki naman ang 
magbibihis kunwaring “biyuda”  ng 
Taong Nakalipas at kailangan niyang 
patawanin ang mga tao sa pamamagi-
tan ng pag-iyak.  Maaawa ang mga tao 
sa kanya at bibigyan siya ng abuloy.  
   

Hindi naman sa araw ng Pasko du-
madating si Santa Claus sa Grecia 

kundi sa bisperas ng Bagong Taon. 
Bukod pa rito ang mga Griyego ay na-
ghahanda ng cake na tinatawag nilang 
“Vasilopita”.  Nilalagyan nila ng barya 
ang loob ng cake at sa paghahati nito, 
ang unang hati ay para kay Kristo, ang 
pangalawa ay para sa bahay, ang pan-
gatlo ay para sa mga mahihirap at para 
sa lahat.   Ang  makakakuha ng barya ay 
magiging masuwerte sa buong taon.
   

Hindi man nagagawang magpro-
sesyon ng araro ang mga Ruma-

no o magsunog ng effigies ang mga 
Ecuatoriano rito sa Espanya, hindi 
nangangahulugan na hindi magiging 
mainit at masaya ang pagsalubong 
nila sa Bagong Taon.  Ang impor-
tante ay ang pagmamahalan at pa-
gkakaintindihan ng bawat isa.  Dahil 
kung wala ito, kahit na ilang ulit na 
gawin ang mga tradisyon, hindi pa 
rin sapat para maging masagana at 
manigong ang bagong taon.  Masa-
ganang Bagong Taon sa ating lahat!

Pantaboy ng mga bad spirits

Suwerte ang mga bilog na prutas 

Greek cake ‘Vasilopita’ Yumyum.

More calories!

New Year for Dummies
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KULTURA AT LIPUNAN

Pasko, Pamasko...Kahon!

Padala at Pag-alala
Kalimitang nagpapadala ng regalo ang 
mga Pilipino sa pamamagitan ng Ba-
likbayan Box - isang kahong may nila-
lamang sari-saring bagay na kanilang 
inipon sa loob ng ilang araw o sa loob 
ng isang buong taon at pagkatapos 
ay ipinapadala sa kanilang mga ma-
hal sa buhay. Karaniwang laman ng 
mga kahong ito ang mga laruan, pa-
bango, mamahaling damit at sapatos, 
mga electronics tulad ng kamera at 
mini-component, pati na rin ang mga 
chocolate at mga pagkaing hindi ma-
tatagpuan sa Pilipinas. Wala namang 
naituturing na standard na laman ng 
Balikbayan Box. “Mayroon din ngang 
nagpapadala ng Christmas tree, eh,” 
ayon kay Ms. Norma Nastor Soberra-
no ng LBC, isa sa mga kilalang taga-
paghatid ng mga Balikbayan Boxes. 

Ang pagpapadala ay isang paraan ng 
mga nasa ibang bansa na mapanatili 
ang kanilang ugnayan sa kanilang mga 
mahal sa buhay habang sila ay wala at 
maipakitang sila ay laging nasa kani-
lang puso’t isipan. Sa gayon, ang kau-
galiang maghintay sa mga padala ng 
mga kamag-anak na nasa abroad, at 
gayon din ang mismong pagpapadala 
ng mga regalo sa Pilipinas ay naging 
malaking bahagi na rin ng ating kultura. 

Ang kaugaliang ito, ayon rin sa LBC, ay 
hindi naapektuhan ng krisis. Lalo pang 

lumaki ang volume ng mga padala- 
200% ang itinaas mula sa nakaraang 
taon! 50-60% naman ang itinataas 
bawat taon sa buwan ng Disyembre. 
Isang pagpapatunay na mapa-krisis 
man, ang Pilipino ay hindi nakakali-
mot lalung-lalo na sa Kapaskuhan.

‘Tampo’
Kapag nakalimot kasi ay maaaring 
may magtampo. Ang ‘tampo’ ay ba-
hagi ng Sikolohiyang Pilipino at ito ay 
karaniwang nararamdaman ng mga 
taong umaasa ng padala ngunit hin-
di nakatanggap. Maaaring ipakita o 
iparamdam lamang ito sa mga taong 
malalapit sa atin. Kaya may nagta-
tampo rin kapag hindi naimbitahan 
ng mga kaibigan sa isang okasyon, 
o nakaligtaan ng mga kaibigan o ka-
mag-anak ang kaniyang kaarawan, o 
hindi napagbigyan ng mga kaibigan sa 
hinihinging pabor. Kaya iniiwasan ng 
mga nasa abroad na may makaligtaan 
na bigyan ng padala o kapag bumaba-
lik naman sa Pilipinas, iniiwasang may 

makaligtaang bigyan ng pasalubong. 

Pasalubong
Ang pagbibigay ng pasalubong ay 
likas din sa mga Pilipino. Ang pasa-
lubong ay itinuturing na isang rega-
long dala ng isang biyahero mula sa 
kaniyang paglalakbay upang maipa-
kita sa kaniyang mga kamag-anak o 
kaibigan na sila ay kanyang naaalala 
habang siya ay nasa ibang lugar. Ma-
aari itong isang simpleng keychain 
o isang mamahaling cell phone.  

Sa dinami-dami ng migranteng Pili-
pino, at samakatuwid ng mga pamil-
yang hindi magkapiling sa panahong 
ito, lalo pang mahalaga ang pag-
papadala o ang pagbibigay ng mga 
pasalubong. Sapagkat hindi lamang 
kagamitan ang nilalaman ng bawat 
Balikbayan box, ang bawat kahon ay 
may karagdagang halaga sa pana-
hong ito--ang pagtanggi ng migran-
teng Pilipino na kalimutan ang kani-
lang mga naiwanan sa ating bansa.

Ni Kay S. Abaño
Kilalang mapagbigay at maalalahanin ang mga Pilipino lalo 
na kapag sumasapit ang Pasko. Kaya naman ang mga nagta-
trabaho sa ibang bansa ay nakaugalian nang magpadala ng 
mga regalo o ng pera sa mga pamilya sa Pilipinas, lalung-lalo 
na kapag nakuha na ang double-pay sa buwan ng Disyembre.

*  May 8.7-11 milyong Pilipino ang nasa ibayong dagat na siyang bumubuo sa 11% ng populasyon  
    ng Pilipinas.
*  13.5% ng GDP ng Pilipinas ay mula sa remittances ng mga OFWs.
*  Ayon sa Metrobank, ang mga remittances ng mga Pilipino sa Barcelona ay tumataas taun-taon. 
    11% ang itinaas nito mula 2007-2008. Samantalang sa 2009, 8% lamang ang itinaas dahil sa krisis.
*  10% naman ang itinataas ng remittances sa buwan ng Disyembre dahil sa double-pay.
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 KULTURA AT LIPUNAN

Gabriela Patricia Ortega Madarieta, Mutya ng Barcelona 2009

“Ang Deklarasyon ng Karapatang Pantao 
ay isang pagbabagong positibo at etiko”

Hindi lang ‘beauty and brains’, mulat 
din siya sa mga isyung panlipunan 
at aktibo sa mga gawain ng mga mi-
granteng Pilipino. Kamakailanlang 
ay hinirang siyang Ambassador of 
Goodwill ng grupong  United Bico-
lanos in Barcelona. Kasalukuyang 
nag-aaral ng arkitektura at  nani-
niwalang dapat na magsumikap lalo 
na ang segunda generación upang 
mapaigi ang kanilang kalagayan. 

Ang Bagong Filipino: Sinagot mo sa 
Q&A ng Mutya ng Barcelona na ang 
pinakaimportanteng pangyayari sa 
kasaysayan ng mundo ay ang Pa-
gpapahayag ng Karapatan ng Tao, 
bakit ito importante para sa iyo?
Gabriela: Isa itong pagbabagong po-
sitibo at etiko na kumikilala sa ka-
rapatang basiko ng tao anupaman 
ang kaniyang lahi, paniniwala o iba 
pang uri ng pagkakaiba na maaaring 
pagmulan ng masamang pananaw.  
Nagtatag ito ng mga pantay-pantay 
na patakaran upang ang mga taong 
nasa hindi gaanong mabuting ka-
lagayan ay maaaring ipagtanggol 
ang kanilang sarili laban sa mga in-
teres at pang-aabuso ng ibang tao.  

ABF: Ano ang masasabi mo sa 
kalagayan ng Karapatang Pan-
tao ng mga migrante sa ngayon?
G: Sabihin natin na ang karapatang 
pantao ay pantay para sa lahat pero 
ang pagkakapantay-pantay na ito ay 
depende sa bansang kumukupkop 
sa kanila, maaari itong mas maigi o 
mas masama. Sa tingin ko ay ginaga-
lang ang mga karapatang basiko sa 
España at ang mga migrante rito ay 
binibigyan ng pantay na oportunidad 
kagaya ng lahat kung magsisikap rin 
siya. Ngunit ang bansang kumuku-
pkop sa mga migrante ay kailangang 
magtatag ng ilang alituntunin na 
dapat sundin upang mapanatili ang 
kaayusan at magarantiya ang pa-
gkakasundo-sundo at pagsasamahan.  

ABF: Nakaranas ka na ba ng diskrimi-
nasyon? 
G: Sa ilang okasyon, kagaya ng unang 
beses na makilala ako, tinuturing nila 
ako na parang wala akong alam sa 
bansa, halimbawa, tinatanong nila 
kung kumakain din ako ng pagkaing 
kinakain nila. O sa paaralan sa mga 
unang araw, biglang babaguhin ng 
guro ang wika mula Catalan bigla 
akong kakausapin sa Castellano  at 
kung minsan nagsasalita sila nang 
mas mabagal kapag kinakausap ako. 
Kung minsan sa ilang tindahan na-
raramdaman ko minsan na parang 
mas binabantayan ako, dahil na rin sa 
masamang pananaw sa mga migran-
te. Hindi ko na lang pinapansin ang 
mga taong may ganoong pananaw 
at hindi ko rin gusto ang mga taong 
may ganoong ugali. Ang mahalaga 
ay ang mga taong pakikisamahan 
ko, ang mga taong sa unang pagka-
kilala pa lang sa akin ay agad nang 

alam na ubos na akong integrada.

ABF: Mestiza ang turing sa iyo ng 
lipunan kagaya ng iyong ina na 
mitad Bicolana at mitad Españo-
la, at ang iyong ama naman ay Fi-
lipino, paano mo itinuturing ang 
iyong sarili? O hindi ka naniniwala 
sa pagkakahon ng identidad? 
G: Ipinanganak ako sa Madrid ngu-
nit pagkatapos ng isang taon at anim 
na buwan lumipat kami sa Cataluña. 
Hindi sa nararamdaman kong galing 
ako sa isang lugar ngunit espesyal 
para sa akin ang Cataluña at tinu-
turing ko ito bilang aking tahanan. 
Ngunit wala akong anumang proble-
mang sabihing ako ay Filipina kapag 
tinatanong ako ng mga tao. Sa tin-
gin ko, isang bentaha ang magmu-
la sa maraming kultura. Ginagawa 
nitong mas interesante ang isang 
tao kaysa roon sa mga lumagi lang 
sa iisang lugar sa buong buhay nila. 

ABF: Bicol Express o Paella? 
G: Mahilig ako sa pagkain. Hindi ako 
makapamili. Mahilig akong tumikim 
ng mga pagkain ng iba’t ibang kultu-
ra kaya nga mahilig akong magbiya-
he at makatanggap ng pasalubong. 

ABF: Binabati ka namin sa pagkapa-
nalo mo bilang Mutya ng Barcelona at 
Good luck sa pag-aaral mo.Mayroon 
ka bang hiling ngayong Pasko? 
G: Maraming salamat. Gusto kong ma-
gkaroon ng mas marami pang oras para 
sa sarili ko at ma-enjoy ko ito dahil sa 
bata pa ako, mabuting kalusugan para 
sa pamilya ko at dahil na rin sa pinag-
uusapan ang mga pangyayari ngayon, 
sana ay maipatupad ang mga paraan 
upang mapigil ang global warming.

Photo courtesy of Mr. Jun Cantor 
http://juncantor.multiply.com

*Noong Disyembre 10, 1948, ang Pangkalahatang Kapu-
lungan ng United Nations ay nagsagawa at 
nagpahayag ng Pandaigdig na Pahayag ng mga Karapa-
tang Pantao.
*Ang Mutya ng Barcelona ay proyekto ng Emprendedores 
Pinoy. Ang kabuuan ng panayam ay maaaring matag-
puan  sa  angbagongfilipino.wordpress.com



MERRY CHRISTMAS & 
A HAPPY NEW YEAR

FILINVEST C/Valdonzella 37, bajos Tel No. 933436065

Philippine Overseas Labor Office
Overseas Workers Welfare 

Administration
Madrid, Spain 

Tel Nos. 917 818 626 or 917 818 624

BE AN OWWA MEMBER AND ENJOY A 
PACKAGE OF BENEFITS, PROGRAMS & 

SERVICES!

Requirements of New/Voluntary Mem-
bers:
1. Accomplished OFW Information Sheet 
(form at OWWA office);
2. Valid Philippine passport (photocopy 
of the 1st page of passport);
3. Valid residence card (photocopy);
4. Any proof of current employment 
(e.g. photocopy of employment con-
tract, employment certificate, pay slip, 
etc.);
5. Membership Fee: Euro equivalent of 
US$25 (for a one yr. or 2-year members-
hip coverage). The basis or reference for 
the conversion from US$  to Euro is the 
average exchange rate of the previous 
month per European Central Bank. Plea-
se check then with OWWA for the Euro 
equivalent of US$25. 

Additional requirement for dual citizens 
only:
Oath of Allegiance duly authenticated by 
the Philippine Embassy / Consulate.

Requirements for Renewal of Member-
ship: 
1. Accomplished OFW Information Sheet 
(form at OWWA office);
2. Membership Fee: Euro equivalent of 
US$25. Please check with OWWA for the 
Euro equivalent of US$25. 

PSSSST...

Dahil sa 200 kopya lang ang nailalathala kada 
isyu, matapos basahin ang magazine, huwag 
itong itapon bagkus ay ibahagi ito sa iba pang 
kababayan natin.  

Kung nais ninyo namang ibahagi sa amin ang 
inyong magandang balita, hinaing, papuri o 
pasasalamat, sumulat lamang sa amin. 

Ang Bagong Filipino ay binubuo ng mga bolun-
taryo at upang magpatuloy ang aming pagla-
lathala ng mga makabuluhang artikulo para 
sa mga Pilipino, tumatanggap kami ng adver-
tisement o donasyones, mangyari lamang  po 
na mag-email sa angbagongfilipino@yahoo.
com para sa karagdagang impormasyon.

Mula sa mga bumubuo ng Ang Bagong Filipino sa Madrid at sa Barcelona:
Binabati namin ang lahat ng Maligayang Pasko at isang bagong taong 

mapayapa, masagana at puno ng pag-asa at pagmamahalan ;-)  


