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Més de 200 persones participen a la vetlla al CIE
Les entitats socials reivindiquen la dignitat de les persones "sense papers" sota el
lema: "Vides tancades"
22 gener, 2018 - MONTSE PUNSODA

Més de dues-centes persones es van reunir dissabte passat, 20 de gener, davant les portes
del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Era la quarta
edició d’una vetlla de pregària que organitza el grup de la Fundació Migra Studium (entitat
del Servei Jesuïta a Migrants) que visita habitualment els interns del CIE, i que va comptar
amb l’adhesió d’una vintena d’entitats. El mateix dia es va celebrar també una pregària a les
portes del CIE d’Aluche, a Madrid, convocada per una altra organització del Servei Jesuïta a
Migrants, Pueblos Unidos.
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“Vides tancades”
Enguany el lema era “Vides tancades” i buscava alertar de la gravetat de la situació que
viuen les persones internes als CIE. Són persones privades de llibertat que no han comès cap
altre delicte que el “delicte” de buscar una vida digna. Aquesta privació de llibertat, segons
Migra Studium humilia, criminalitza i estigmatitza el conjunt de la població migrada, amb
l’objectiu de generar en l’opinió pública la idea que només s’expulsa a delinqüents perillosos.
Enfront d’això, la vetlla reivindicava la dignitat de les persones “sense papers”, dels
sol·licitants d’asil, dels apàtrides… una dignitat que tenen pel sol fet de ser persones.
Pregària
La primera part de la pregària va consistir en la lectura dels testimonis recollits pels
voluntaris i voluntàries de Migra Studium que visiten el Centre d’Internament. Els casos de
Mohamed, Difariad, Said, Murad… eren només una mostra de la realitat de patiment que es
viu darrera els murs d’un CIE. Testimonis de menors no acompanyats, de persones malaltes a
l’espera de rebre un tractament adequat, de persones que l’únic que volien és reunir-se amb
els seus familiars… Tots aquests testimonis, escoltats en silenci, a les portes mateix del CIE,
feien ressonar el dolor, la dignitat i la determinació. “Si m’expulsen, tornaré a entrar” deia en
Mohammed; “el meu interior, és l’únic espai de llibertat” deia en Difariad.
A la segona part de la pregària, es van llegir textos religiosos musulmans i cristians. Aquest
any, i per primera vegada van participa a la vetlla l’Associació senegalesa Dahira Jazbuou
Xoulob i el Centre cultural Islàmic de Catalunya. El cant de l’associació senegalesa va ser un
dels moments més emotius, ja que va transmetre la intensitat de qui ha sobreviscut a un
trajecte migratori i ha passat i passa a través de totes les barreres. La pregària va acabar
amb la lectura de l’Evangeli “Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats” , amb
l’encesa d’espelmes i amb el cant de Pare Nostre.
Tot i ser una nit més càlida que altres anys, la fredor dels murs, de les tanques i la llunyania
del lloc van servir per tots els qui es van acostar a la Zona Franca, per prendre consciència
d’un dels molts forats negres d’injustícia i patiment que genera el nostre món. Com
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acostumen a dir la gent de Migra Studium: “seguirem acompanyant i seguirem denunciant,
ﬁns que el darrer dels CIE tanqui”.
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