Moció per donar suport a l'adhesió a la campanya "Tancarem els CIE" (Centre
d'Internament d'Estrangers)
El passat dissabte, 20 de juny, diferents organitzacions convocaven una mobilització popular
a les portes del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) Barcelona a la Zona Franca.
Aquesta concentració reclamava el tancament del CIE i formava part de la campanya
“Tancarem els CIE” que interpel.la tot el teixit associatiu, ciutadanes i ciutadans de
Catalunya, per seguir construint conjuntament el camí irreversible cap al tancament
d’aquestes centres de la vergonya.
A la concentració ens vam trobar diversos treballadors i treballadores públics i membres de
diverses organitzacions de la nostra ciutat i vam decidir que demanaríem al nostre
ajuntament l’adhesió al manifest de la campanya, així com,
la sol.licitud a les
administracions competents del tancament d’aquest tipus de centres.
No entenem ni acceptem l’existència de llocs on es poden retenir, fins a dos mesos, persones
que no han comès cap delicte, sinó tan sols una falta administrativa, i fer-ho amb menys
garanties que en una presó. Un espai on es vulneren de forma sistemàtica els Drets
Humans,; un lloc on ningú va poder evitar que persones com tu, el Jonathan, l’Idrissa, el
Mohamed i l’Alik, hi perdessin la vida o decidissin posar-hi fi.
El CIE és un espai totalment opac, al qual les organitzacions i institucions que vetllen pels
Drets Humans no poden accedir ni exercir cap control, on els abusos i les agressions per part
dels policies a les persones retingudes són freqüents, i on no es garanteix el dret a la tutela
judicial per tal de poder denunciar aquestes situacions.
Tot això passa al CIE de Barcelona però també a la resta de CIE de l’estat espanyol. I és per
això que no els volem, ni aquí ni enlloc. L’existència d’un CIA a Barcelona suposa un dramàtic
retrocés en el compliment dels Drets humans a la nostra ciutat i al nostre país: efectivament,
els CIE són incompatibles amb els drets humans i amb la igualtat de les persones.
Hi ha moltes més raons per tancar el CIE de Barcelona, però una sola de les anteriors ja és
suficient per fer-ho i no volem ser-ne còmplices. Per tot això demanem:
1.- L’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a la campanya “Tancarem els CIE” i a
realitzar accions de difusió de la campanya a la nostra ciutat així com actes de conscienciació
de la ciutadania en col.laboració amb les entitats locals.
2.- Sol.licitar a les institucions competents,(Generalitat de Catalunya, Ministerio del Interior)
i d’altres entitats municipalistes (Federació de Municipis, Àrea Metropolitana de Barcelona) de
contribuir al tancament d’aquest tipus de centres i el respecte pels drets humans.”
3.- Comunicar aquest acord al Ministeri de l’Interior, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al
representant del grup de persones proposants.
Badia del Vallès, a 13 de Octubre de 2015
Grup Municipal de Badia en Comú ( BeC-E)

