Societat | Jordi Bes / Cristina Garde | Actualitzat el 18/02/2017 a les 18:20

Barcelona protagonitza la
manifestació més massiva d'Europa
per als refugiats
La mobilització de la campanya "Casa nostra, casa vostra" desborda les
expectatives i omple els dos quilòmetres de recorregut entre la plaça Urquinaona i
el passeig Marítim | L'organització xifra l'assistència en 500.000 persones i la
Guàrdia Urbana ho rebaixa a 160.000

La manifestació ha omplert la Via Laietana | «Casa nostra, casa vostra»

"Hem fet la manifestació més gran d'Europa defensant els refugiats", així ha resumit Ruben
Wagensberg, coordinador de la campanya "Casa nostra, casa vostra", l'èxit de la manifestació
d'aquest dissabte a la tarda al centre de Barcelona. La mobilització ha aplegat 500.00 persones
segons l'organització -inicialment parlava de 300.000- i 160.000 segons la Guàrdia Urbana. "Prou
excuses! Volem acollir" resava la primera de les tres capçaleres i lluïen centenars dels
manifestants.
La marxa ha arrencat amb molta puntualitat -tot just passaven set minuts de les 16.00- però al cap
de pràcticament dues hores encara hi havia manifestants que no havien pogut sortir de la plaça
Urquinaona, punt d'inici de la marxa. Carrers com Pau Claris i la ronda de Sant Pere també
s'han omplert en una "marea blava" que ha recorregut els dos quilòmetres fins al passeig Marítim.
Allà, ha aparegut el vaixell Astral de l'ONG Proactiva Open Arms, que ha aconseguit rescatar
milers de refugiats i migrants al Mediterrani.
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"Refugiats, refugiats, això és culpa dels estats" i "Sense drets humans, no hi ha democràcia", són
alguns dels lemes que han cridat els milers de manifestants que han començat arribar al punt final
poc després de les sis de la tarda. S'ha escollit precisament el passeig Marítim per portar el clam
al Mediterrani, on l'any passat van morir més de 5.000 persones intentant burlar les fronteres
tancades de la Unió Europea mentre fugien de la guerra i la pobresa. El missatge era clar: "Volem
acollir" i també el clam a les autoritats catalanes, espanyoles i europees.
Precisament Wagensberg, en el parlament final, ha destacat que "hi ha un ampli consens a
Catalunya per exigir que els compromisos es compleixin, i que s'atorguin els visats» i, per això, ha
proposat un pacte social de la ciutadania, les organitzacions i les institucions catalanes per «anar
a Madrid, a Brussel·les o on calgui a reclamar que vinguin d'una vegada les persones
refugiades». Al mateix temps, ha recordat al Govern i als ajuntaments que «queda molta, molta
feina per fer per ser de debò una terra d'acollida» i els ha instat a treballar més intensament per
aconseguir-ho.

Capçalera de la manifestació en defensa dels refugiats. Foto: Adrià Costa

Una manifestació que ha avançat lentament
Moltes persones s'han unit a la marxa pujant per la Via Laietana. Aquest fet, que omple els
laterals de l'avinguda, ha provocat que la manifestació hagi tingut problemes per avançar. Un grup
de refugiats i migrants obria la marxa amb una pancarta amb l'enunciat "Prou excuses! Acollim
ara!". Més enrere, una altra pancarta amb l'eslògan "No més morts. Obrim fronteres!" obria un
bloc d'organitzacions socials que treballen migració i refugi. I el tercer bloc aplegava entitats de la
societat civil, amb la pancarta "Catalunya, terra d'acollida". Fins a 900 entitats s'han adherit a la
iniciativa -la majoria catalanes, però també d'altres parts de l'Estat- i unes 70.000 persones han
firmat el manifest.
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La mobilització suposa la culminació de la campanya, sorgida de la societat civil i l'àmbit cultural, que
durant mesos ha treballat en la sensibilització de la societat a favor de l'acollida dels refugiats.El
macroconcert al Palau Sant Jordi del dissabte, que havia esgotat les seves entrades tan sols sis
dies després de presentar-se el cartell, va donar el tret de sortida per aconseguir que la
concentració d'aquest dissabte fos massiva.
La marxa té una nodrida representació institucional. Per part de l'Ajuntament de Barcelona, està
encapçalada per l'alcaldessa, Ada Colau, que està acompanyada pel tinent d'alcalde de Drets de
Ciutadania, Jaume Asens. Del Govern hi han acudit els consellers Neus Munté, Dolors Bassa,
Raül Romeva, Antoni Comín, Meritxell Borràs i Meritxell Serret, i el secretari d'Igualtat, Migracions i
Ciutadania, Oriol Amorós. Munté, abans de l'inici,ha reclamat a Europa "anar més enllà" amb les
polítiques d'asil. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, rebrà l'organització al Palau de
la Generalitat a les vuit del vespre un cop acabada la marxa.

VÍDEO El vaixell Astral de @openarms_fund també participa des del Mediterrani a la manifestació
@volemacollir https://t.co/wOzcvaIhs8 pic.twitter.com/KQPRcbq1Yh
&mdash; NacióDigital (@naciodigital)18 de febrer de 2017

La manifestació a favor dels refugiats a la Via Laietana. Foto: Adrià Costa

«Prou excuses! Acollim ara!». Vídeo de la primera de les tres capçaleres de la marxa
@volemacollir https://t.co/1kAjHEu7Zd pic.twitter.com/qA8ltgxDWR
&mdash; NacióDigital (@naciodigital)18 de febrer de 2017
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La ronda de Sant Pere, plena de manifestants que intenten arribar a plaça Urquinaona. Foto: Martí Urgell
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