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Entitats socials de l’Estat recla-
men al govern espanyol que revisi
el funcionament dels centres d’in-
ternamentd’estrangers.Exigeixen
que es protegeixin els drets dels
immigrants quehi estan tancats.

xen suport als immigrants recla-
menmés transparència.

No hi ha xifres oficials de quants
estrangers passen cada any per ca-
da centre, ni de quins països són, ni
quants acaben sent expulsats. Tot i
això,elCentreEspanyold’Ajudaals
Refugiats (CEAR)vaelaborarunin-
formeel2009quevaconcloureque
el 48,6% dels que hi estaven reclo-
sos són “ciutadans que fa molt
tempsquesónaquí” iquenomésha-
vien comès una falta administrati-
va. L’estudi també detallava que la
majoria de detinguts no coneixien
el motiu de la reclusió. Sis de cada
deu no sabien el nom del seu advo-
catnicomcomunicar-s’hi.Cadaany

es pre-
senten de-
núncies per
maltractaments –segons l’informe
delCEAR,el4%dels internsvanpa-
tir maltractaments el 2009–, que
sovint són impossibles de tirar en-
davant perquè l’intern és expulsat
de l’Estat abans que pugui comen-
çar la investigació judicial.

Funcionament poc transparent

A Catalunya, fa anys que diverses
entitats demanavenpoder entrar a
visitar el centre de la Zona Franca
perquè l’única informacióque teni-
endelquehipassavaeraa travésde
familiars o amics dels interns. Fi-
nalment, aquesta tardor ho van
aconseguir.CristinaFernández, in-
vestigadora de l’Observatori del
Sistema Penal i els Drets Humans
de la Universitat de Barcelona
(UB), iAliciaRodríguez,deSOSRa-
cisme, sónduesde lespersonesque
van accedir-hi. Ho relaten així: “Hi
ha més de 200 homes sense res a
fer.Moltsestanajagutsa terra, amb
una total incertesa sobre el futur
que els espera. Hi ha habitacions
amb lliteres i dues cel·les d’aïlla-
ment, que no es fan servir des que
esvasuïcidarunnoimarroquíal ju-
liol.Moltsdelsquehiha tancats es-
tan desesperats”. No sorprèn que
fonts del Defensor del Poble de-
nunciïn que aquests centres “són
massa semblants a les presons”. És
el que pensen les entitats que exi-
geixenel reglament,peròquetenen
per objectiu final que aquests cen-
tres deixin d’existir.e
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BARCELONA.Elscol·lectiusque tre-
ballen amb immigrants a l’Estat i
que faanysques’oposena l’existèn-
ciadelscentresd’internamentd’es-
trangers (CIE) –coneguts com els
Guantánamo del territori estatal–
donen tresmesos al nou govern es-
panyol perquè impulsi un regla-
ment per regular aquests centres.
La iniciativa ha rebut el suport de
més de 40.000 signatures. Les en-
titats socialsdemanenques’apliqui
la lleid’estrangeriaquevaentraren
vigoreldesembredel2009 iquees-
tablia que el govern espanyol, en el
termini de sis mesos, aprovaria un
reglament que desenvoluparia “el
règim d’internament dels estran-
gers”. Però ja han passat dos anys i
el reglamentencaranos’hacomen-
çat a elaborar.

Elquepassaavui,doncs,ésqueel
directordecadascundelsonzecen-
tresquehihaa l’Estat–aCatalunya
només n’hi ha un, el de la Zona
Franca– decideix les normes de
funcionament del recinte. En
aquests centres hi poden arribar a
estar tancats fins a 60 dies estran-
gers que únicament han comès la
falta administrativa de no tenir en
regla els papers de residència. Els
immigrantshi estancomareclusos
fins que un jutge decideix sobre el
procésd’expulsióqueelshanobert.

El fet que no hi hagi una norma-
tiva comporta, entre altres qüesti-
ons, queals centresno s’hi organit-
zin activitats o no s’hi permeti fer
esport. Tampoc hi ha intèrprets
que permetin que els que hi estan
tancats puguin adreçar-se als res-
ponsables. I els policies quevigilen
l’espai no són professionals for-
mats per desenvolupar aquesta
tasca. Les associacions que oferei-
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Clamcontra els altresGuantánamo
Desenes d’entitats socials recullen40.000 firmesper exigir a l’Estat que reformi els centres d’estrangers

● És just tancar persones només
per una falta administrativa?
Elscentresd’internamentd’estran-
gersestanregulatsper la llei,però jo
entenc que, tenint en compte els
principis de l’estat de dret, són in-
constitucionals. L’any 1987 ja es va
presentarunadenúnciaperaquesta
qüestió, però el Tribunal Constitu-
cional no ens va donar la raó.
●Perquèdefensenquesónincons-
titucionals aquests centres?
No té justificació que per un pro-
blema administratiu com no tenir
una documentació et privin de la
teva llibertat. Un principi bàsic de
l’estatdedret ésquehasde respon-
dredavantde la justíciapel quehas
fet, no per qui ets. I, en canvi, hem
construït un sistema que sanciona
la persona.
● Com s’està abordant aquesta si-
tuació a escala europea?
En l’actualitat, aquesta manera de
procediréselpacomúdetotselses-
tats europeus. L’administració res-
pon a una infracció administrativa
amb sancions, coacció, privació de
la llibertat i expulsió. Això ens por-
ta a una societatmoltmés violenta,
moltmés punitiva.

“Aquests centres
d’internament són
inconstitucionals”

3 preguntes aHéctor Silveira
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Dèficits
Demanen
ques’elabori
el reglament
queasseguri
eltractedigne
als interns

ELRECINTEDELADISCÒRDIA
El Centre d’Internament

d’Estrangers de la Zona Franca
de Barcelona. A la dreta,

CristinaMartí, que hi té reclosa
la seva parella. MANOLOGARCÍA

“Estem pitjor que en una presó”

El Mohamed és un dels immi-
grants quehan ingressat al Centre
d’Internamentd’Estrangers (CIE)
de la Zona Franca de Barcelona.
Marroquí de 28 anys, va arribar fa
tres anys imig aCatalunya. Fauns
mesos la policia el va aturar quan
caminava pel carrer i, com que no
tenia permís de residència, el van
detenir. El jutge va ordenar que
l’internessin al CIE mentre deci-
deix si l’acabaexpulsant alMarroc.
La seva companya,CristinaMartí,
està recopilant tots els papers ne-
cessaris perquè l’advocat presen-
ti una al·legació a l’ordre d’expul-
sió. Martí lamenta que la seva pa-
rella no hagués regularitzat abans
la situació: “Ell feia feinesdeman-

teniment sense contracte en una
escolad’oficis i estavaesperantha-
ver complert els tres anys d’empa-
dronament per demanar els pa-
pers”. Martí assegura que ara el
Mohamed està desesperat perquè
té feta la sevavida aquí i novol tor-
nar alMarroc.

Al neguit per aquesta situació
s’hi afegeix el fet que cada cop que
la parella es veu, ell explica elmal-
estar de la rutina al centre d’inter-
nament. El Mohamed detalla que
alguns internsqueabanshanestat
empresonats asseguren que els
CIE són pitjors, per l’acumulació
de persones i la impossibilitat
d’accedir a tallers. “Estem pitjor
que en una presó”, afirma l’home.


