Aquí vivim, aquí decidim
Aquest és l’autoanomenat col·lectiu de veïns “aquí vivim, aquí decidim”, del barri del
Carme de Pineda de Mar. Aquest col·lectiu fa uns mesos lluita per no deixar construir una
mesquita al seu barri. I després d’assemblees, reunions i discussions, ara han convocat un
seguit de manifestacions i talls de carretera per manifestar la seva protesta.
A part de valorar el fet que hi hagi qui estigui en contra de construir mesquites, voldria
fer unes consideracions a algunes idees.
-Sobre l’expressió “aquí vivim, aquí decidim”.
És el concepte “dels de casa”. Qui són els de casa? Qui són els que aquí vivim? Si
anem una mica més enllà, potser veurem que els que s’autoanomenen d’aquí, no fa pas
molt que eren d’allà i aquí van venir.
No recordo on ho he llegit: “en una barca plena de gent....a prop una altra barca
s’enfonsa i aquesta barca plena de gent s’estreny i acull els nou-vinguts i tots hi caben i
salven la pell. Més tard, altres nàufrags demanen pujar a la barca, i els primers que no els
deixen pujar són els últims d’arribar”. No podria passar el mateix amb aquests del barri del
Carme? No ho sé perquè no els conec ni sé qui són.
És català qui viu i treballa a Catalunya. Bé, avui viure sí, perquè treballar depèn de si
hi ha feina o no. Aquell de religió musulmana que fa temps que és el meu veí o que ja ha
nascut aquí....és d’aquí o no és d’aquí? Que hi ha categories? A veure si –aquest col·lectiu
de veïns- resulta que fan com els de la barca. Qui és que decideix si un és d’aquí o no ho
és?
Qui és més d’aquí?: jo o el que ha vingut d’Andalusia o Extremadura, el de Romania o
Alemanya, o del Congo o Senegal, de l’Índia o Paquistà....?
-Diuen: “Stop a la construcció d’una altra mesquita a Pineda de Mar”. Hauríem
d’aclarir que una cosa és construir una mesquita i l’altra construir un centre de culte. Ho
podríem comparar amb l’església catòlica, que una cosa és construir una catedral i l’altra
construir una església. A pineda no hi ha ni volen construir cap mesquita, sinó centres de
culte diferents, igual com hi ha esglésies diferents, perquè això depèn de la concentració de
les persones i els barris.
-En el fons de tot plegat hi ha un argument que en diuen “no-integració”. Arguments
com que els musulmans no s’integren a la nostra cultura, costums i tradicions. “Que
s’adaptin a les nostres costums!”, diuen. He de fer notar que hi ha persones d’Europa, Àsia,
Àfrica, Amèrica, Sud-amèrica, ... que s’han integrat molt més, i en menys temps, que no
pas alguns provinents de zones de l’estat espanyol.
-Utilització de la por: diuen que hi haurà sorolls, col·lapse del trànsit, aglomeracions
insuportables, que són llocs de promoure el terrorisme..... Que ve el llop ens diuen. Com si
el bar prop de casa meva no provoqués soroll, borratxeres i conflictes.
-I constatar que molts no s’associen ni fan res pels altres excepte en casos com aquests
que tenen connotacions racistes i que estan sempre recolzats per moviments i partits
racistes que tenen els mateixos arguments.
L’evangeli d’avui ens parla d’acolliment.
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