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 SOS Racisme Catalunya

El paper d’aquesta revista és 100% reciclat, 
és a dir, procedeix de la recuperació i 
reciclatge de paper usat, fet que significa 
un estalvi d’energia, aigua i fusta, així 
com una emissió més baixa de substàncies 
contaminants als rius i a l’atmosfera. A 
més, és un paper certificat FSC® que 
garanteix una gestió responsable dels 
recursos forestals i de la tracta de paper 
reciclat postconsum.

 Crèdits

No abandoneu aquesta 
revista, feu-la córrer i així 

estarà a l’abast d’altres 
persones. En cas de llençar-
la, feu-ho al contenidor blau 

de reciclatge de paper.

El 1999 començava la lluita de SOS Ra-
cisme Catalunya contra els Centres d’In-
ternament per a persones estrangeres 
(CIES). Tretze anys més tard, no només  
no s’ha acabat amb aquesta xacra, sinó que 
les polítiques estatals i europees han anat 
reforçant el paper d’aquests espais, repre-
sentació de la vulneració de drets humans 
i el menyspreu cap a les persones immigra-
des. Als estats democràtics i de dret s’ha 
amagat aquesta vergonyosa realitat de 
l’opinió pública, fins ara, quan les mortals 
conseqüències han colpit l’opinió pública 
a través dels mitjans de comunicació. Tot 
i així no es planteja la idea del tancament 
dels CIES, sinó la seva “millora”, quan la 
causa principal de la seva injusticia recau 
en el sol fet d’existir: la privació de lliber-
tat de persones per un motiu d’origen o 
nacionalitat, sense que el fet delictiu si-

gui determinant. Però els CIES no són els 
únics espais on es violen els drets humans 
en nom del control migratori. Hi ha espais 
similars als aeroports, als ports, a les comi-
saries… llimbs legals on retenir –de vega-
des amagar- les persones. També hi ha “fo-
rats negres” fora de les nostres fronteres, 
però promoguts pels estats europeus, que 
utilitzen de gendarme altres països poc 
respectuosos amb els drets de les persones. 
En un moment històric d’espectacular re-
trocés dels drets i valors socials, que tants 
anys de lluites ha costat aconseguir, no 
ens donen gaires esperances d’el·liminar 
la mostra més flagrant de vulneració dels 
drets fonamentals, els CIES. Però no dei-
xarem d’investigar, informar i sensibilitzar 
sobre el que en aquests centres succeeix. 
No deixarem de lluitar contra el racisme i 
la xenofòbia. 
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 rePortatge

Presons administratives: 
ciutadans a l’espera, a l’espera de ser ciutadans
CIEs, sales de no admesos funcionen avui a l’Estat per retenir i internar 
persones sense papers. Formen part d’un subsistema que afecta els 
drets fonamentals i que converteix la llibertat en moneda de canvi 

L’Abdul viu a Montpellier, França. Va passar 
el tràngol de passar per un Centre d’Inter-
nament per Estrangers (CIE) a Barcelona, 
l’avantsala teòrica de les expulsions de les 
persones immigrades cap als països d’origen. 
Avantsala teòrica perquè a hores d’ara l’Ab-
dul viu a França, en algun carreró que defini-
tivament no s’assembla al seu Marroc natal. 

A la Unió Europea en què viu l’Abdul les 
polítiques migratòries dels estats mem-
bres  segueixen unes directrius de 2008 
que, en opinió de la majoria d’organitza-
cions de drets humans, han consolidat la 
involució en matèria de drets humans. 
És la coneguda Directiva de la vergonya, 
oficialment Directiva del Retorn. 
Sota aquest paraigua, França, Alemanya, 
el Regne Unit, però també l’Estat espa-
nyol, s’han dedicat progressivament a 
bastir les seves estructures migratòries 
fins esdevenir “màquines administratives 
d’internament i d’expulsió”. És la  denomi-
nació que en fa l’expert Hector Silveira, de 
l’Observatori del Sistema Penal i els Drets 
Humans (OSPDH), conscient que a Eu-
ropa els “estats de dret” s’han convertit en 

“estats expulsors”. Els defineix així: “Són 
aquells que implementen polítiques d’ex-
pulsió i devolució de persones estrangeres 
del seu territori o que les rebutgen a les se-
ves fronteres a través de procediments ad-
ministratius que solen anar acompanyats 
de la retenció i l’internament d’estrangers 
en presons administratives (...)”. 
Retenció i internament en espais que sim-
bolitzen les fronteres interiors i que divi-
deixen  els ciutadans dels no ciutadans. A 
finals de 2008, Migreurop comptabilitza-
va al voltant de 235 camps tancats en els 
25 països de la UE. A aquests espais cal su-
mar-hi les zones d’espera dels aeroports, 
o també els anomenats camps fronterers. 
Tots aquests espais, en definitiva, contri-
bueixen al que Silveira titlla de procés de 
despersonalització. Els sistemes jurídics 
europeus concedeixen els drets de la per-
sona tan sols als membres de la seva co-
munitat i imposen mesures per “regular, 
controlar i sancionar els no ciutadans”, 
argumenta l’expert (Silveira1998). 
Aquest control omnipresent neix de la por 
dels estats envers l’altre, l’estranger que, al 
seu torn, és sotmès a una por pròpia. Com 

la que va sentir l’Abdul quan va arribar a 
Catalunya i que el va dur a recloure’s a 
casa d’un compatriota durant vuit mesos 
per evitar topar-se amb la policia. El co-
negut que el va acollir l’havia advertit: “Si 
t’enxapen, no em truquis”. Què havia fet 
l’Abdul per renunciar a la llibertat de sor-
tir al carrer? La falta administrativa de no 
tenir la documentació en regla. 

esperant el no-res
“Papeles?”, li va preguntar la policia a 
l’Abdul un dia qualsevol del 2005, quan 
passava per la Rambla. “No”, va respon-
dre ell, recordant els papers denegats en 
la darrera regularització. Aquella nit va 
dormir a la comissaria i l’endemà en el 
Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Verneda. Tot i les males condicions del 
centre, absència d’assistència sanitària, 
violència a les cel·les contigües, l’Abdul 
va tenir sort d’estar-hi només tres dies. 
Actualment, la mitjana d’estada en un 
dels dotze CIEs que hi ha l’Estat, sis a la 
península i sis a les illes Canàries, és de 
18,21 dies, segons el Ministeri de l’Inte-
rior. La Llei d’estrangeria, però, fixa el 

alba gómez i mar Carrera

Centre de detenció a l’illa grega de Samos. Autor: Migreurop
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topall en 60 dies, un límit per sota del 
màxim europeu, que és de 18 mesos. 
En què s’han convertit els CIEs? En es-
pais d’espera del no-res. Teòricament, els 
interns esperen la repatriació, però les 
xifres ho desmenteixen: al 2009 només 
es van expulsar un 53,85% dels interns, 
segons la Fiscalia (informe 2010). L’altra 
meitat va sortir al carrer amb una ordre 
d’expulsió que els va condicionar la vida. 
En total, segons el Ministeri d’Interior, 
el 2010 es van produir 11.000 expulsions. 
L’aforament total d’aquests centres, que 
depenen de la Direcció General de la Po-
licia i del Delegat/Subdelegat del govern 
en qüestió, és de 4.116 places; això tot 
i que la majoria tenen unes 250 places, 
sovint al límit de la saturació. Amb tot, 
els darrers anys, ha disminuït el nombre 
de persones que han passat per un CIE. 
A casa nostra l’antiga caserna de La Ver-
neda va substituir-se al 2006 pel CIE 
de Zona Franca, amb 226 places. Arran 
de la transició, 47 activistes contraris a 
aquests centres van ser detinguts i em-
presonats als propis calabossos de La 
Verneda, després de fer un acte simbòlic. 
Avui, cinc anys després, al CIE de Zona 
Franca se separen els interns per grups 
de nacionalitat, i alhora, es confina con-
juntament els retinguts que simplement 
no tenen la documentació en regla amb 
aquells que han comès algun delicte. 
Així ho va constatar l’organització SOS 
Racisme Catalunya aquest setembre 
passat quan, després de molts anys de 
sol·licitar-ho, va poder visitar el cen-
tre, en qualitat d’entitat observadora de 
Migreurop, juntament amb les entitats 
Andalucía Acoge i l’OSPDH. Malgrat 
l’anterior direcció del centre ho negava 
rotundament, el grup d’observadores 
també va comprovar l’existència d’una 
sala d’aïllament, l’anomenada sala de càs·
tig; una  espècie de biblioteca sense lli-
bres, a més de les cel·les dels interns per 
a vuit persones, sense accés als lavabos.
El darrer any els CIEs s’han associat a 
dos fets tràgics: les morts d’un noi de 21 
anys al CIE de Zona Franca i d’una dona 

al CIE d’Aluche de Madrid, que han fet 
créixer l’opinió pública a favor del tan-
cament urgent d’aquests centres. El pas-
sat gener, fins i tot el ministre d’Interior 
Jorge Fernández Díaz va arribar a adme-
tre que alguns CIEs necessitaven canvis 
“de certa envergadura”. 
Tot i que l’última reforma de la Llei d’Es-
trangeria va tenir lloc al 2009, el corres-
ponent reglament encara està pendent. 
En una visita oberta als mitjans de comu-
nicació del passat abril, inaudita fins al 
moment, el Secretari d’Estat va assegurar 
que a partir d’ara  es proposaria que no-
més els estrangers amb antecedents penals 
s’internessin al CIE. A més d’anunciar que 
l’esborrany del reglament estarà abans de 
l’estiu, va revelar-ne l’essència: la policia 
assumirà les tasques de vigilància, però 
deixarà les ONGs i altre personal l’atenció 
directa als i les internes. 
Un model similar al proposat per la cam-
panya de signatures liderada pel diari El 
Periódico arran de la mort al CIE català. 
Una demanda considerada “de mínims” 
per algunes entitats de la Campanya con-
tra el Tancament del CIE. Les més de 170 
entitats d’aquesta campanya defensen el 
tancament ineludible d’aquests centres, i 
una part d’aquest col·lectiu reclama que, 
mentre això no passi, s’introdueixin al-
menys millores com ara permetre que les 
entitats visitin els centres sense avís. 
Silveira té clar que el camí és el tanca-
ment dels CIEs: “Són presons policials on 
es priva de la llibertat per executar una 
mesura administrativa d’expulsió”, diu, 
convençut que la privació de llibertat 
només hauria d’estar justificada per una 
mesura penal. Lluny d’apostar pel tanca-
ment, el Ministeri recull algunes recoma-
nacions de la Defensora del Poble, com 
millorar el servei assistencial i sanitari, 
pedra angular dels darrers casos de morts. 

espais d’ombra per a la tortura 
A l’informe Situació dels centres d’interna·
ment per a estrangers a Espanya, elaborat 
per la Comissió Espanyola d’Ajuda al Re-
fugiat (CEAR), dirigit pel psiquiatra Pau 

Pérez Sales, es constata com als CIE es 
vulneren els drets més bàsics de les per-
sones recloses i en alguns casos es produ-
eixen tortures. “En termes generals, els 
centres que vam visitar es caracteritzaven 
per l’amuntegament, la manca d’atenció 
mèdica −especialment, psicològica− i, en 
alguns casos, fins i tot per la manca de 
materials bàsics com ara sabó, roba de 
llit, mudes de roba, etc.”, afirma Pérez 
Sales. “Poques vegades es lliura el full 
d’informació de drets i deures i gairebé 
mai no s’assessora les persones sobre la 
sol·licitud d’asil. La majoria de retinguts, 
a més, desconeixen el nom del seu advo-
cat i no poden comunicar-s’hi”. 
A això cal sumar-hi els casos de mal-
tractaments. “Entre les pràctiques de 
tortura que vam documentar hi ha, per 
exemple, tancar una persona en un lloc 
sense videovigilància per trencar-li la 
mà a puntades de peu o fracturar-li una 
costella i amenaçar-la dient-li que expli-
qui a la resta de persones retingudes què 
els podria passar si es resisteixen a pujar 
a l’avió per tornar al seu país”, explica 
l’autor de l’informe.
La revista Colors ha tingut accés al testi-
moni de tres infermeres que van treba-
llar al CIE de Zona Franca al 2010 (vegeu 
pàg. 11 Colors). Una d’elles descriu que es 
produïen “pallisses sovint” per part d’una 
minoria d’agents de la Policia Nacional, 
agressions que ella podia escoltar, ja que a 
voltes tenien lloc en una sala adjacent a la 
infermeria. En el seu pas curt pel centre, 
una d’aquestes infermeres va constatar 
que no estava ben vist comunicar-se amb 
els interns. L’atenció sanitària al CIE és 
deficient, va reconèixer la infermera, 
confirmant les conclusions de l’estudi 
presentat per Migreurop després de vi-
sitar quatre centres a l’Estat.
Tal com recull l’informe de CEAR, entre 
un 7,7 i un 15,2% de la gent retinguda té 
idees de suïcidi i un 87,2% sent tristesa 
i ganes de plorar. “Això ens ha de fer re-
flexionar sobre la responsabilitat legal 
de l’Estat, que, entre altres coses, nega 
l’atenció psiquiàtrica als detinguts”, 
conclou Pérez Sales.

no admeses a la frontera 
El 2010, segons el balanç del Ministeri 
d’Interior (Lucha contra la immigración il·
legal) 9.453 persones van ser rebutjades 
als ports i aeroports de l’Estat espanyol 
quan intentaven entrar. Aquests llocs 
fronterers són la porta principal d’en-
trada de les persones estrangeres a casa 
nostra, però són també zones opaques 
en què sovint s’hi vulneren  drets. 
La història de l’argentí Fernando Raynau-
do evidencia l’angoixa que senten les per-Detall del CIE de la Zona Franca. Autor: Ignasi Torrent
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sones que han estat retingudes en les ano-
menades “sales de no admesos”. Aquest 
jove enginyer va venir de vacances a l’Es-
tat espanyol i el 22 de juliol de 2010 va ser 
retingut a l’aeroport de Barajas durant 36 
hores. Tot i que altres vegades havia entrat 
al país, aquesta vegada el passaport, els di-
ners i l’assegurança mèdica no van servir-li 
de res. No duia una carta d’invitació i va 
acabar retornat. En una entrevista al por-
tal Periodismo Humano (27/09/10), relata les 
condicions precàries de la sala de no adme-
sos i explica que el van fer sentir “com un 
delinqüent”, en prendre-li les pertinences 
durant la retenció. Com ell, el 2010 1.200 
argentins van ser “no admesos” a l’aeroport 
de Barajas, segons la mateixa font, i cente-
nars de persones de diferents nacionalitats 
han patit retencions similars. 
Al bloc Inmigrantes en España, un grup de 
veneçolans revelen com van viure quatre 
dies tancats en una sala amb finestres de 
vidres blindats, sense vista a l’exterior, 
sense opció de dutxar-se, etc. L’opaci-
tat fa difícil contrastar com són aquests 
espais, només podem recordar el que va 
publicar la premsa arran de la inaugura-
ció el 2008 de la nova sala de no admesos 
de la T-4 de Barajas, una instal·lació “de 
763 m2, 44 llits per a no admesos i 34 per 
a sol·licitants d’asil, així com 10 bressols 
desmuntables”. (Europapress, 28/7/2008). 
L’aeroport de Barajas encapçala l’arri-
bada de persones estrangeres i la ma-
jor part de sol·licituds d’asil fetes en 
aeroports, segons l’informe de CEAR 
(2011). L’organització recorda que als ae-
roports es van tramitar 261 de les 2.738 
sol·licituds d’asil presentades el 2010 a 
Espanya, de les quals només 109 van ser 
admeses a tràmit. A l’aeroport barceloní 
del Prat, CEAR només hi va atendre el 
2010 cinc sol·licituds de protecció inter-
nacional. “Una vegada més, comprovem 
que segueix sent molt difícil sol·licitar 
asil a l’aeroport de Barcelona, tot i tenir 
connexions aèries directes amb països 
emissors de refugiats com Colòmbia, 
Paquistan, Gàmbia, Algèria o Rússia, 
per citar-ne alguns”, assegura l’informe. 
La manca d’informació en aquests indrets 
és una constant. El president de la Comis-
sió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), 
Miquel Pajares, assegura que “ningú no té 
accés a parlar amb els demandants d’asil 
abans que passin pel control fronterer”. 
En aquest context, es produeix el feno-
men dels “refugiats en òrbita”, persones 
que arriben a l’anomenada “zona inter-
nacional” sense entrar mai a cap país. “La 
mal anomenada zona internacional és una 
fal·làcia creada per aplicar una legislació 
no nacional i desresponsabilitzar-se del 
tema”, conclou Pajares. 

Ciutats o grans centres de detenció?
Una altra tipologia de centres emmarca-
da en la Llei d’Estrangeria són els Cen-
tres d’Estada Temporal d’Immigrants  
(CETI), situats només a les ciutats au-
tònomes de Ceuta i Melilla, convertides 
per la seva situació geogràfica en centres 
de detenció natural.  
Als CETIs, a diferència dels CIEs, les 
persones immigrants o sol·licitants 
d’asil poden rebre-hi una primera acolli-
da, serveis i prestacions socials bàsiques. 
“Podem discutir-ne les condicions, però 
les persones que entren tenen les portes 
obertes”, remarca el president de CCAR. 
Els dos CITEs es van crear en el context 
de l’entrada significativa d’immigració 
del 2000. El de Ceuta té 512 de places 
i el de Melilla en té 472. A la pràctica, 
però, són centres saturats; el desembre 
passat, Europapress denunciava que el 
CETI de Ceuta estava a un 35% per so-
bre de la seva capacitat màxima, després 
de l’ingrés de 68 sudsaharians que havi-
en arribat nadant o corrent. La mateixa 
agència es feia ressò al desembre de les 
queixes de la plantilla de Creu Roja, que 
gestiona el CETI de Ceuta, preocupada 
perquè la retallada de fons del Ministeri 
implicaria una forta reducció dels ser-
veis sanitari, psicològic i de formació. 
Un bon exemple de l’acumulació de fron-
teres internes es dóna a Melilla, on es 
concedeix als residents del CETI la pos-
sibilitat de presentar-se voluntàriament a 
comissaria perquè se’ls obri un procedi-
ment d’expulsió (CEAR, 2011); i una ve-
gada traslladats a un CIE de la península, 
si finalment no són expulsats després de 
60 dies d’internament, queden en lliber-
tat amb una ordre d’expulsió pendent.

Camps a la frontera 
La frontera de Ceuta ha estat el bressol 
d’un altre fenomen: els campaments clan-
destins de persones, d’origen divers, que 
han acabat malvivint mentre no acompli-
en el somni d’entrar Europa. El 2008 una 
setantena de migrants hindús va estar 
970 dies dormint en un camp proper a la 
frontera de Ceuta, fet a base de cartrons 
i fustes. Provenien, segons l’Agència Efe, 
del CETI de Ceuta i protestaven per por 
de ser retornats al seu país. No eren els 
primers que feien nit a la intempèrie en 
el Monte del Renegado: el 2007 també 
s’hi havien instal·lat clandestinament 33 
bengalins, i tot i que no existeix cap re-
gistre, tot apunta que els casos de camps 
fronterers improvisats no s’acaben aquí.

debatre les fronteres
Els CIEs, les sales de no admesos, els CE-
TIs, els camps fronterers… són espais pe-

rifèrics, escenaris de la degradació mo-
ral. Els CIEs i els espais fronterers de 
retenció s’ubiquen, a més, en els llimbs 
legals de l’estat i configuren un subsis-
tema que afecta els drets fonamentals i 
que converteix la llibertat de les estran-
geres en moneda de canvi. 
Si bé podem reafirmar que l’única opció 
possible en una societat democràtica és 
l’eradicació d’aquests espais convertits 
en presons administratives, també caldrà 
preguntar-nos quines alternatives tenim 
per garantir la dignitat de les persones i 
gestionar, alhora, els fluxos migratoris?
A curt termini, davant la infracció admi-
nistrativa de no tenir la documentació 
en regla, caldria aplicar sancions econò-
miques en lloc de privar de llibertat. Una 
mesura que, paradoxalment, ja contem-
pla la discriminatòria Llei d’estrangeria.
Però, encara es pot anar més enllà. Re-
pensant les polítiques migratòries d’ar-
rel, amb propostes com la d’eliminar el 
mateix concepte de l’expulsió. Sense la 
necessitat d’expulsar, caldrien els CIEs? 
Lluny d’això, avui, una vegada han cre-
uat la frontera, l’estat prefereix deixar 
molts ciutadans a l’ombra en comptes de 
regularitzar-ne la situació, una decisió 
que deixa moltes vides al marge i eixam-
pla l’estrany paraigua de l’al·legalitat.
Establir un mecanisme de gestió de les 
fronteres just, democràtic i digne és cada 
dia més urgent. Ara bé, de quina manera 
i en quin grau s’haurien de regular? Fins 
on hauria d’arribar el control dels estats? 
Qui hauria de responsabilitzar-se’n? 
Aquestes i altres preguntes s’hauran de 
formular públicament, a fi d’articular 
un debat obert i participatiu en què tota 
la ciutadania −disposi dels papers regla-
mentaris o no en disposi− pugui dir la 
seva. Tot en un escenari on ja no calgui 
“esperar” per a ser ciutadà o ciutadana.   

GLOSSARI NORMATIVA ESTRANGERIA 

1. DENEGACIÓ D’ENTRADA: persones 
rebutjades als llocs fronterers habilitats, 
com ara ports i aeroports.
2. READMISSIÓ: persones que han cre-
uat la frontera entre l’Estat espanyol i 
França o l’Estat espanyol i Portugal, que 
han estat interceptades i retornades al 
país de sortida en virtut dels acords amb 
aquests països.
3. DEVOLUCIONS: persones que han trac-
tat d’entrar a l’Estat espanyol per llocs no 
habilitats com fronteres (ex. en pasteres) 
i són retornades als seus països d’origen.
4. EXPULSIONS: persones interceptades 
en una localitat espanyola que no tenen 
la documentació requerida i són retor-
nades als seus països.
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 infografia

Cies a l’estat: vulneració, morts i lluites
Jordi Panyella i Jordi abad

 Morts

 Lluites

  Vulneració de drets 
fonamentals

FONTS: Elaboració pròpia 
a partir de: CIES, derechos 
vulnerados. Migreurop, 2011.
Indymedia, Canarias7, 
Público, El Mundo.

25 d’abril de 2012
: Tres persones 

privades de llibertat al CIE de Zona 
Franca inicien una vaga de fam

 per 
a denunciar tortures i represàlies al 
haver dem

anat assistència m
èdica.

g
ener 2012

: G
ran m

obilització social 
per denunciar les situacions als CIEs. 
El Periódico inicia una cam

panya per a 
l’aprovació d’un Reglam

ent.

30 d’abril de 2012
: Per prim

era 
vegada, M

itjans de Com
unicació 

entren a un CIE en funcionam
ent, 

en aquest cas, és el de la Zona 
Franca de Barcelona. Reglam

ent 
encara no està aprovat

2 febrer 2012
: D

elegació de G
overn 

anuncia l’inici del judici contra els 47 
activistes detinguts al 2006. El judici 
com

ençarà a l’octubre, 6 anys m
és tard.

17 d’abril de 2012
: S’im

pedeix que 
el Síndic de G

reuges de Catalunya 
visiti el CIE de la Zona Franca.

5 de gener 2012
: M

or el jove guineà 
Ibrahim

 Cissé al CIE de Zona Franca. 
Testim

onis i associacions denuncien 
negligència m

èdica.

2010
: A

l m
es de juny, term

ini fixat 
per aprovar el Reglam

ent dels CIES, 
no hi ha noticies de tal docum

ent 
(i no s’ha fet encara).

n
ovem

bre 2011
: D

iverses associacions 
estatals, m

em
bres de M

igreurop, 
aconsegueixen visitar els centres de 
València, Barcelona, A

luche i M
àlaga.

d
esem

bre 2011
: Es presenta 

l’inform
e “CIES: derechos vulnerados” 

de la plataform
a M

igreurop.

a
bril de 2012

: El ple de 
l’A

juntam
ent de M

àlaga, dem
ana el 

tancam
ent del CIE Capuchinos.
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bre 2011
: M

or la dona 
Sam
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artine al CIE d’A

luche 
M

adrid.
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Sangonera La Verde (1993)
Capacitat: 60
Gènere: Capuchinos (1990)

Capacitat: 110
Gènere: 

Islas de las 
Palomas (2003)
Capacitat: 120

Piñeira (2003)
Capacitat: 350*
Gènere: 

El Matorral (2001)
Capacitat: 1.070
Gènere: 

Zapadores (2006)
Capacitat: 100
Gènere: 

Zona Franca (2006)
Capacitat: 226
Gènere: 
Existia des de la 
dècada dels 90*Aluche (2005)

Capacitat: 240
Gènere: 

Barranco Seco (1994)
Capacitat: 168
Gènere: 

Hoya Fría (2003)
Capacitat: 238
Gènere: 

fuerteventura

las Palmastenerife
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 denÚnCia

“si tienes cojones hablas, moro de mierda”
L’existència dels CIES és prova evident de la situació de desigualtat 
de les persones estrangeres davant la llei. El secretisme que 
els envolta agreuja la situació d’uns interns indefensos davant 
l’autoritat dels centres

víctimes d’agressions policials    
S.F., un jove marroquí que viu a l’Estat es-
panyol des de fa 8 anys, rep una bufetada 
a la cara i un cop de porra al genoll per 
part d’un agent mentre li etziba “Moro de 
mierda”, “Hijo de puta”, “Me cago en tu 
puta raza”. Al dia següent, un altre poli-
cia fa caure violentament el seu exemplar 
del Corà dient-li “Estos putos moros”. El 
jove sol·licita anar al metge però no el 
deixen i només li donen una pastilla. A 
més, el noi és testimoni de com 6 agents 
colpegen A.A., l’intern de l’habitació veï-
na, entre insults com “Hijo de puta”, “Me 
cago en tu puta madre” o “Si tienes co-
jones hablas, moro de mierda”. S.F, que 
identifica als policies que el van agredir, 
i A.A. denuncien els fets però totes dues 
denúncies són arxivades. El Defensor del 
Poble ha sol·licitat un informe a la Fisca-
lia General de l’Estat, petició que encara 
no ha rebut resposta. S.F. va ser expulsat.

mort al Cie
Mohamed Abagui mor al CIE. La direc-
ció apunta al suïcidi com a causa de la 
mort i la Prefectura Superior de Policia 
corrobora aquesta versió i nega que el 
jove marroquí estigués sol en una habi-
tació d’aïllament, contradient la versió 
d’alguns testimonis. Un grup d’interns 
fan vaga de fam durant dies denunciant 
les agressions policials patides i el direc-
tor els amenaça amb la intervenció dels 
antidisturbis. 20 mesos després, la Fisca-
lia General de l’Estat arxiva el cas ja que 
les diligències portades a terme no reve-
len indicis delictius ni actituds d’omissió 
o descuit per part del CIE. Encara es des-
coneixen tals diligències i si es tingueren 
o no en compte les declaracions dels tes-
timonis i l’informe del Centre de Salut 
Mental sobre la situació del jove. Es resta 
a l’espera de l’elaboració d’un protocol de 
prevenció de suïcidis als CIE.

interns tractats “com a gossos”
A G.E. la policia el deté al metro en un 
control de documentació i és ingressat 
al CIE. Fart dels maltractaments re-
buts per part dels funcionaris del cen-
tre, el jove bolivià els hi recrimina que 
“els tracten com a gossos”. Els agents li 
responen amb una brutal pallissa que 
provoca el seu trasllat al centre mèdic. 
Les ferides precisen de sutura però la 
falta de material no permet a la docto-
ra atendre’l correctament. El director 
assegura al jove que tot i que denunciï, 
l’expulsió es durà a terme. La Delegació 
del Govern justifica les lesions afirmant 
que el funcionari va forcejar amb ell en 
veure la seva actitud agressiva. El cas fou 
arxivat i el jove ha estat expulsat. 

Les narracions es basen en casos reals del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme que atén, des del 1992, a les víctimes 
de racisme i xenofòbia. Dóna  resolució a casos de discriminació, agressió o conflictes, en un servei personalitzat i únic a 
Catalunya. Contacte: 93 412 60 12, denuncia@sosracisme.org

Alguns interns del CIE de 
Zona Franca han estat 
agredits verbalment i 
físicament per funcionaris 
del centre sense que s’hagi 
arribat a jutjar cap de les 
denúncies interposades. 
Aquestes han estat 
arxivades sense evidències 
de delicte i, en molts casos, 
considerades intents per 
interrompre el procés 
d’expulsió. La complicitat 
de la direcció i d’organismes 
polítics i judicials, la manca 
d’informació i opacitat, creen 
un clima d’impunitat.
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 entrevista

Fa dotze anys que l’Abdul va arribar a Ta-
rifa en una pastera, procedent del Marroc.
Entre les moltes vicissituds que va patir, vida 
clandestina, recerca de feina infructuosa, 
vaga de fam per a la regularització, recorda 
amb gran nitidesa el seu pas pel Centre d’In-
ternament per a Estrangers de la Verneda, un 
espai que al 2006 va ser substituït per l’actu-
al edifici de la Zona Franca. Afortunadament 
per a l’Abdul, que prefereix no revelar el seu 
nom complet, l’estada en aquell forat negre 
va ser molt breu. Ara viu a França, tot i que 
aspira a tornar a la seva Catalunya. 

Com vas arribar a l’estat espanyol?
Vaig fer el trajecte en pastera des de 
Tànger fins a Tarifa l’any 2000. Tot va 
funcionar a través de les màfies…a Tàn-
ger preguntaves per allà i els deies que 
volies passar a l’Estat. Primer vaig pa-
gar 500 euros i després vaig trobar els 
qui em passaven per 3.500 euros fins a 
Tarifa. Durant el trajecte amb pastera 
tots estàvem bé, mentre estàvem al mar. 
La cosa va canviar en arribar a la costa, 
perquè la majoria de gent no sabia nadar 
i t’havies d’amagar de la policia. 

un cop en terra ferma, què?
A Almeria no trobava feina…Aleshores 
em va trucar el meu cosí per dir-me que a 
França hi havia feina, però jo volia anar a 
Catalunya i així ho vaig fer. El primer lloc 
on vaig estar va ser l’Hospitalet de Llo-
bregat, a casa d’un conegut del poble dels 
meus pares al Marroc. Al principi, res, vuit 
mesos sense feina. Em quedava a casa, d’on 
ni sortia per por a que m’agafés la policia. 
Un dia li vaig dir al meu company: “He de 
sortir, m’he de buscar la vida”. Ell em va 
respondre: si t’agafen, no em truquis.

Quina va ser la teva reacció?
Vaig començar a donar voltes per 
l’Hospitalet. Em vaig apuntar a fer clas-
ses, primer vaig aprendre castellà, des-
prés català.

Com et va agafar la policia?
Un dia caminava per les Rambles i, de 
sobte, un agent de policia em pregunta: 
“Papeles?”. Jo responc: “No”. De fet, en 
la regularització del 2000 vaig presentar 
els papers, perquè tenia el padró, però 
m’ho van  denegar no sé per què. 

Què va passar, aleshores?
Primer em van traslladar a comissaria, 
sense manilles, i vaig estar tota la tarda 
i la nit allà. L’endemà em van portar al 
centre de La Verneda. Vaig estar-hi no-
més tres dies. 

en quines condicions vas estar-hi?
No vull ni recordar-ho. Primer no ens 
portaven menjar, només una vegada al 
dia. L’espai era molt petit, les lliteres de 
ciment i teníem una mantenta per a qua-
tre persones. Almenys teníem un lavabo 

“l’espai era molt petit, les lliteres de ciment i 
teníem una mantenta per a quatre persones” 
Entrevista a Abdul, retingut al CIE de la Verneda

alba gómez i mar Carrera

8

 Abdul

CIE Zona Franca. Autor: Manel Clemente
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dins l’habitació. Nosaltres vam estar bé, 
però als del costat ho van passar molt 
malament, els pegaven...Cridaven de nit 
i de dia callaven. Hi havia només un po-
licia per a tots aquells que estàvem retin-
guts i no parlava amb ningú...
 
la mort d’un intern a Zona franca ha 
despertat noves crítiques contra l’assistència 
mèdica al Cie. era igual a la verneda?
No ho sé, no vaig veure cap doctor allà. 
Sí que recordo, però, que quan m’havien 
de traslladar cap al CIE, em van pregun-
tar si necessitava metge.  

Quan i com en vas sortir?
Va ser el tercer dia, el darrer, van tru-
car un intèrpret i un advocat. Entre les 
dotze i la una del matí em van cridar…Jo 
vaig sortir el primer de les quatre perso-
nes de la cel·la, un subsaharià i dos per-
sones més del Paquistan. 

Què va passar?
No podien enviar-nos al nostre país per-
què era la primera vegada que ens aga-
faven. Aleshores em van lliurar l’ordre 
d’expulsió que deia que tenia sis mesos 
per aconseguir papers i em van retenir 
el passaport. Si passaven sis mesos i no 
els aconseguia, aleshores m’expulsarien. 

i ho van fer?
No, vaig anar a viure a Santa Coloma... 
Allà, al 2005, vaig començar la vaga de 
fam per aconseguir la regularització. 
Tot seguint el moviment de la catedral 
de Barcelona, vam fer la nostra lluita 
des de l’església de Singuerlin i també a 
l’església de l’Hospitalet. La nostra vaga 
va durar un mes i vam aconseguir que ens 
regularitzessin per sis mesos, però ha-
víem de presentar un contracte d’un any. 

i després?
Tot i que em plantejava tornar a Marroc, 
en aquell moment vaig conèixer una per-
sona, ens vam ajuntar i vaig anar a viure 

a casa seva. Com que jo sempre estava de 
mal humor, ella es pensava que era per la 
regularització. Al 2008 ens vam casar pels 
papers. 

si tenies ja papers, per què vas marxar 
a frança?
Com que em vaig casar tenia permís de 
residència i treball. De fet, vaig treballar 
vuit mesos aquí, com a repartidor de pu-
blicitat, conductor…però finalment vaig 
marxar a França perquè hi havia més 
feina. La meva idea actual és treballar 
a Catalunya, però de moment sóc aquí. 

Com et sents?
Tot i no tenir papers, a Catalunya em sen-
tia com a casa meva, però a França em 
sento com un estranger i mira que el meu 
segon idioma és el francès! M’he pregun-
tat el perquè sovint però no en tinc la res-
posta. Crec que és la gent...

des que vas iniciar la travessia del 
marroc a europa, has patit racisme?
Sí, i tant, l’he viscut tant al Marroc, a 
França i també a Catalunya. Agressions 
físiques, no n’he patit cap, però sí que 
m’he sentit dir “moro de mierda”… A mi 
si em diuen “moro” no m’enfado, però 
si m’ho diuen amb racisme, aleshores sí. 
D’altres han optat per dir-me: “què feu 
aquí?”. Durant un temps vaig fer de vi-
gilant al Parc Güell. Un dia, un lampis-
ta treballador del parc, em va dir: “I tu, 
moro de merda, tu em vigiles a mi?”. 

“Els del costat 
ho van passar 
molt malament, 
els pegaven...
Cridaven de 
nit, i de dia 
callaven”

infermeres 
corroboren 
les pallisses 
L’atenció mèdica al CIE de Zona Franca 
s’ha posat en entredit arran de la mort 
d’un jove de 21 anys, la matinada del 5 de 
gener d’aquest any. La revista Colors ha 
tingut accés a les històries de dues infer-
meres que van passar per la instal·lació 
de la Zona Franca l’estiu del 2010 —a 
qui van acomiadar després d’uns dos 
mesos al centre —, una interessant 
aproximació a la vida diària d’aquests 
espais i una porta directa a conèixer si 
es produeixen o no maltractaments. La 
resposta és que sí, segons confirmen. 
Lamentablement, en aquell període en 
què elles hi van ser, les agressions tenien 
lloc “sovint”, en paraules d’una de les 
infermeres, per part d’una minoria dels 
agents de la Policia Nacional. En con-
cret, la primera de les infermeres detalla 
una agressió greu al setembre del 2010, a 
un intern d’origen algerià, motivada per 
un malentès a l’hora de donar-li una me-
dicació. La segona recorda d’altres casos, 
que a voltes li tocava atendre a posterio-
ri, quan el soroll a través de les parets ja 
havia passat. Precisament, un dels espais 
d’impunitat es trobava ben a prop de les 
instal·lacions mèdiques i d’infermeria, 
l’anomenada “biblioteca” buida. 
“Al CIE no hi ha un representat mèdic les 
24h”, recorda una de les infermeres. En el 
seu període laboral al centre, la doctora hi 
era físicament als matins entre setmana, 
però mai als caps de setmana, que es co-
brien amb infermeria, igual que les tardes 
de dilluns a divendres. Si un dels interns 
empitjorava, el traslladaven a l’hospital 
“amb manilles” i procurant-los un tracte 
equivalent a si es tractés de delinqüents, 
detalla la mateixa infermera. Pel que fa a 
la medicació, no sempre era fàcil obtenir-
la: els casos d’interns amb patologies de 
salut mental o els tractaments de les dro-
gaadiccions van ser dos cavalls de batalla 
d’aquestes professionals. Una d’elles fins 
i tot va entrevistar-se amb el Síndic de 
Greuges, Rafael Ribó, en relació als fets 
de 2010; recentment, el Síndic, en el cas 
de mort al CIE al 2012, va insistir de la ne-
cessitat d’instal·lar càmeres de videovigi-
lància als centres per evitar “espais opacs”.  
L’atenció mèdica al CIE depèn encara 
avui de Sermedes (Servicios Médicos 
Especializados SL.), una empresa que 
brinda aquesta cobertura mèdica al 
Ministeri de l’Interior. La doctora de 
Sermedes depèn al seu torn dels per-
sonal mèdic policial, seguint doncs la 
jerarquia interna. La revista Colors va 
posar-se en contacte amb Sermedes, 
però la companyia no ha concedit cap 
entrevista.

Autor: Manel Clemente
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el confinament: instrument clau
de la política europea d’immigració
Campanya “Per un accés lliure als centres d’internament  
de migrants a Europa”

de l’aprovació el 18 de juny del 2008 al 
Parlament Europeu de la “Directiva de 
Retorn”, més coneguda com a Directiva 
de la Vergonya, que valida les pràctiques 
de detenció dels estrangers per una du-
rada desmesurada. Els funestos efectes 
de la transposició d’aquesta directiva 
ja són visibles a molts països: Grècia 
ha allargat la duració de detenció de 3 
a 6 mesos, Itàlia de 2 a 18 mesos, l’Estat 
Espanyol de 40 a 60 dies, França de 35 a 
42 dies. Els països europeus també han 
anunciat la construcció de nous centres 
de retenció, com a Itàlia, multiplicant 
les places de retenció disponibles. Més i 
més espais de confinament d’estrangers 
que són sovint mantinguts lluny de la 
societat civil i els periodistes, que tenen 
molt poca informació del que succeeix al 
seu interior. El dret d’accés de les ONG 
i dels periodistes és limitada o inexis-
tent. Això afavoreix el risc d’abusos i 
d’atemptats contra els drets de les per-
sones detingudes.
Des de la xarxa Migreurop, en 
col·laboració amb Alternativas Euro-
peas, es llença la campanya “Per un accés 
lliure als centres de confinament de mi-
grants a Europa”, per reivindicar el dret 
a la informació lliure i no condicionada 

Dins la “lluita contra la immigració irre-
gular”, de la multiplicació de dispositius 
desenvolupats al llarg del darrer any 
destaca la preocupació principal dels 
governs, que es concentren en la pro-
tecció de fronteres i la deportació dels 
estrangers que es troben en l’anomenada 
situació “irregular”.
Es pot considerar que el confinament o 
internament dels estrangers als centres 
de retenció (CIE) constitueix un dels 
instruments claus de la política migra-
tòria de la Unió Europea. Diferents ele-
ments permeten promoure aquesta tesis: 
l’augment dels llocs de detenció durant 
els darrers deu anys; el paper que exercei-
xen en els mecanismes de distanciament; 
i, finalment, el seu paper creixent en el 
context d’externalització de la política 
d’asil i immigració de la Unió.
A l’actualitat, hi ha més de 250 espais de 
confinament oficials al territori de la 
Unió Europea, i només es coneix la ca-
pacitat de dues terceres parts d’aquests 
camps (que suposa més de 31.000 places). 
Gairebé un centenar dels centres de re-
tenció s’han construït fora del territori 
europeu, sota la pressió d’Europa, que 
demana als països veïns, sovint coneguts 
per les seves violacions de drets fona-
mentals, que siguin els seus gendarmes 
i detinguin els migrants que arribin al 
bloc europeu. Són particularment nom-
brosos els centres de retenció a Llívia, 
Argelia, Ucraïna i Turquia, on estan tan-
cats els migrants en trànsit a Europa. Si 
les violacions de drets fonamentals són 
a l’ordre del dia als centres repartits al 
territori europeu, en aquells fora de la 
Unió, la manca de marc jurídic, el perío-
de de detenció sovint il·limitat, la pràc-
tica de tortura, la negació d’accés a tota 
organització exterior, els converteix en 
llocs sense llei.
La generalització del confinament 
d’estrangers tendeix a ser instituciona-
litzada per la UE,  especialment després 

sara Pristiani, migreurop. 

traducció del francès de
teresa ridel Júzwiak i Jose Peñín

de la societat civil, dels periodistes així 
com l’accés d’aquests últims als espais 
d’internament. La campanya, que es des-
envolupa mitjançant visites als espais de 
confinament i de mobilitzacions nacio-
nals, també vol ampliar i incrementar 
el coneixement relatiu al funcionament 
dels centres i lluitar contra les polítiques 
migratòries per millorar les condicions 
de vida dels migrants i influir les posi-
cions de la Comissió i dels Parlaments 
europeus sobre els centres de retenció 
administrativa per a que els migrants ja 
no s’enfrontin a tractaments inhumans i 
degradants.
L’internament massiu dels migrants,  
mentre es doni dins el marc de política 
europea d’asil i immigració, estigmatit-
za els migrants tancats com a culpables. 
Aquest procés afavoreix la idea de que 
exercir el seu dret a la lliure circulació 
és un delicte. Migreurop, per tant, ins-
ta als governs dels estats membres i dels 
països situats a les seves fronteres que 
cessin en la utilització de la detenció i 
la fi del control migratori, i rebutja en 
conseqüència tota lògica d’internament 
d’estrangers. 
Per a més informació sobre la campanya: 
www.migreurop.org/rubrique268.html

Pintada a les immediacions del CIE de la Zona Franca. Autor: Ignasi Torrent
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línia 109: trajecte sense retorn
Invitació oberta a conèixer el CIE de la Zona Franca

Barcelona, freda tarda d’un dissabte de 
febrer del 2012, parada d’autobusos de 
Plaça Espanya / Gran Via. Espero el 109, 
l’autobús que em portarà  al Centre de 
Internament per a Estrangers de Bar-
celona (CIE),  per conèixer el testimo-
ni dels seus visitants. Miro el rellotge: 
falten uns minuts per les cinc. M’haig 
d’afanyar, l’horari de visites és molt res-
trictiu: tardes de 17:00 a 19:00.
El 109 no triga en aparèixer. Autobús 
llarg articulat, avui gairabé buit, tan sols 
10 persones. El conductor, de somriure 
afable,  m’informa que al cap de setmana 
el recorregut és més curt i que l’últim 
tram del trajecte l’hauré de fer a peu. Re-
signat, obro la llibreta de notes i m’assec.
L’autobús circula ràpid per la Gran Via 
i creua la Plaça Cerdà. Ja gairabé buit, 
entra en el Polígon de la Zona Franca, 
desolat un dissabte tarda. 
Carrer A a l’altura del carrer 4, final de 
trajecte en cap de setmana. Comprovo 
que un altre autobús, el 21, comparteix 
part del recorregut i em podria apropar 
a la parada del CIE  -carrers 4  D-  però 

descarto més esperes i intento entrar en 
calor amb un pas enèrgic.
Entre concessionaris de cotxes i naus 
industrials, els graffitis reivindicatius 
a l’alçada del carrer 4 E m’alerten de la 
proximitat del CIE. Em resisteixo avui a 
fotografiar-los i girant a la dreta, enfilo 
el solitari carrer E.
“Centro de Internamiento de Extran-
jeros  Barcelona” anuncia ostentosa 
la rotulació exterior  d’un complex 
d’aparença amable. Avui les baixes tem-
peratures semblen haver dissuadit els 
Mossos d’Esquadra de fer la viligància 
des del terrat i l’exterior de l’edifici. Des 
del carrer puc observar com alguns visi-
tants estant guardant torn en una sala 
d’espera.  Altres estaran ja a punt de sor-
tir, les visites -tot i la manca de normati-
va- són habitualment curtes. 
Als pocs segons surten del CIE quatre 
visitants, aparentment d’origen magribí 
i d’edats compreses entre els 30 i 50 anys.
Tots ells marroquins i regularitzats han 
vingut el mateix dia en cotxe des de Va-
lència -ciutat on viuen- a visitar un in-

tern, també marroquí, de 36 anys. Els dos 
més madurs són un germà i un parent de 
la família, els altres dos  són amics. Tot 
i que coneixien la seva existència, és el 
primer cop que visiten un CIE.
Segons em diuen l’intern visitat porta 12 
anys al nostre país, 4 dels quals ha dis-
posat de “papers” en regla. L’any 2007 va 
perdre la seva regularització. Això l’ha 
forçat a anar treballant sense contracte. 
Fa quatre dies va ser detingut i internat 
al CIE Zona Franca. Va contactar amb 
ells per telèfon i ells no han dubtat en 
venir a recolzar-lo moralment. “Hay que 
ser solidario” -insisteix el més jove de 
tots, que sembla liderar el grup.
Els hi pregunto per la situació de l’intern 
i m’informen que, tot i estar ben atès, 
suspira per aconseguir la seva llibertat. 
“Solo quiere volver a ser libre, sea aquí 
o en Marruecos, no pide nada más”, re-
peteix el seu germà, ja refugiat en el co-
txe que els ha de portar de tornada cap 
a València.
Mentre el cotxe s’allunya surt un altre 
visitant i de seguida conversem. També 
ha arribat com jo amb l’autobús 109. De 
43 anys i nacionalitat xilena, té la seva si-
tuació regularitzada. Però no sempre ha 
estat així. Segons m’explica, fa uns anys 
ell també va ser  detingut  i internat du-
rant 48 hores a l’antic CIE de la Verneda.
Ha vingut a visitar a un amic de 29 anys, 
també xilè, que tot i haver viscut i tre-
ballat a Barcelona durant quatre anys, 
no arribat mai a aconseguir el seus “pa-
pers” i ja ha rebut la seva segona carta 
d’expulsió.  Amb l’adjudicació d’un ad-
vocat d’ofici com a pur tràmit legal, és 
possible que en els propers dies sigui 
repatriat cap a Xile.
La gent nouvinguda del seu entorn 
coneix l’existència del CIE pel “boca 
orella” i identifica la seva existència 
com un mecanisme repressiu que for-
ça l’immigrant no regularitzat a fer-se 
invisible, a amagar-se. I  és aquest un 
amagatall que ha de mantenir sempre. 
Recorda el cas del  familiar d’un intern 
que en anar a visitar-lo al CIE, també va 
ser detingut per no disposar de “papers”.
Tot i mostrar el seu rebuig a aquesta po-
lítica immigratòria, no albira una pos-
sible solució a curt termini. “Es lo que 
hay”, sentencia de forma abnegada i a 

manel Clemente

Estació transformadora propera al CIE de Barcelona. Autor: Manel Clemente
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manera de comiat, mentre intenta pro-
tegir-se del fred ajustant-se la caçadora.
Surten ara tres nois que  s’apropen a un al-
tre cotxe aparcat al carrer. Tots tres marro-
quins i regularitzats, un d’ells a l’espera en 
breu d’aconseguir la nacionalitat espanyo-
la. És el primer cop que entren a  un CIE i 
han vingut a visitar a un amic, també ma-
rroquí, que porta vivint tres anys al nostre 
país i no disposa de “papers”.
El fred  gairabé insoportable i el temor 
que la nostra conversa pugui perjudicar 
al seu amic, fa que l’entrevista s’acabi de 
forma precipitada: “A ver si nos van a 
decir algo”, em xiuxiueja un d’ells, tot i 
excusant-se.
El carrer torna a estar buit. Amb les 
mans glaçades intento ordenar les ano-
tacions a la meva llibreta. Canvio de vo-
rera i camino per entrar en calor. Quatre 
persones acaben de sortir del CIE. Corro 
cap a elles per no perdre-les.
Grata sorpresa. Es tracta de Quim Pons, 
de la Fundació Migrastudium i una altra 
col·laboradora de l’entitat. Han vingut a 
visitar a dos georgians. Per a un d’ells la 
visita ha estat fallida i no saben ben bé 
per què. Han pogut, però, contactar amb 

un altre intern de la mateixa nacionalitat.
“A la nostra propera visita  els portarem 
mantes, ens han dit que passen fred” -em 
comenten.
Quim Pons  m’ajuda a visualitzar el pro-
tocol d’una visita al CIE: sala d’espera, 
adjudicació de número de visita, sales de 
visita amb unes 6 cabines, interns sepa-
rats per mampara de vidre, durada de les 
visites d’uns 10 minuts -a vegades una 
mica més-. És un protocol que pot variar 
en funció de cada centre: “Els CIES no 
disposen d’una normativa transparent, 
clara o unitària...”
Quan estem a punt d’acomiadar-nos, 
aconsegueixen contactar per  mòbil 
amb l’intern no localitzat. Aquest asse-
gura no haver estat convocat per rebre 
una visita. Amb mirada perplexa -és el 
primer cop que es troben amb una si-
tuació així- descarten tornar a entrar 
al centre.
La seva marxa coincideix amb la sortida 
de quatre visitants més.  Tots ells paquis-
tanesos, han vingut a veure a un  intern, 
de la mateixa nacionalitat. Ha estat una 
visita familiar, són  el germà, l’oncle i dos 
cosins del detingut, tots ells regularit-

zats. Aquest  ha estat  el primer cop que 
entren a un CIE.
El germà, que fa de portaveu, m’informa 
que l’intern ja porta quatre dies al cen-
tre. Tot i haver viscut al nostre país du-
rant dos anys, encara no havia aconse-
guit la seva regulatizació.
Tal vegada aconsegueixin deportar-lo, tal 
vegada torni al carrer.  “Lo que pueda pa-
sarle a partir de ahora no lo sabemos” -afe-
geix mentre s’apressen tremolant de fred a 
entrar en el cotxe amb el que han vingut.
La temperatura ha baixat ara en picat. 
El carrer torna a estar desert. Encara 
però, queden a l’interior del CIE més 
visitants, més històries...
Testimonis de la maquiavèl·lica política 
immigratòria d’una Europa que presu-
meix de llibertat  i democràcia. Una Eu-
ropa que en territori espanyol no dubta a 
”internar” durant setmanes (fins a 60 dies) 
als ciutadans no comunitaris pel simple 
fet de no tenir “papers”, a l’espera d’una 
suposada expatriació a llur país d’origen.
Alguns visitants han arribat en cotxe, altres 
en transport públic, tal vegada com jo amb 
l’autobús 109. Ens podem sentir afortunats 
de poder tornar a casa. Alguns dels  interns 
que avui dormiran al CIE Zona Franca, 
no podran dir el mateix. Per a ells i amb 
l’aprovació o potser el desconeixement 
i la desídia dels ciutadans d’una Europa 
atrinxerada i egoïsta, la  ruta de la línia 109 
continuarà sent un trajecte sense retorn.  
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Com arribar al CIE de Zona Franca: 

Adreça:  Carrer E número 40, Zona 
Franca, Barcelona 
Transport públic: Autobús 109 
(Estació de Sants – Zona Franca).
Parada carrers 4D. En cap de setmana 
i festius l’última parada és carrers 4A.
Altres línies: 21 (El Prat – Paral·lel, 
parada 4D), 37 (Hospital Clínic – 
Zona Franca, parada 4A), 110 (Av. 
Carrilet - Zona Franca, parada 
Cotxeres TMB Zona Franca)
Horaris de visita a les persones 
interns: de dilluns a diumenge, de 
17:00 a 19:00

CIE Zona Franca. Autor: Ignasi Torrent

Recorregut línia 109
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entrevista en un tres i no-res:  
parlem amb Xose Quirogas
Jordi Panyella i Carbonell
Quién eres?
Soy Xose Quiroga, me dedico a la fotografía documental y desde hace un año y 
medio trabajo en proyectos artísticos con Daniela Ortiz con la que además co-
edito la web antigonia.com. Con “antigonia nexo informativo” pretendemos 
confrontar noticias de los mass media con las de los medios contrainformativos 
construyendo un metalenguaje a través de enlaces y dejando que sea el lector el 
que haga su propia lectura de los hechos a través del acceso a diferentes fuentes. 
La migración representa el 15% de las noticias.
Qué hiciste en la puerta del CIE?
Lo que hice ante el CIE de Zona Franca fué quemar mi pasaporte español como reacción ante la muerte de Idrissa Diallo, 
ciudadano procedente de Guinea Conakry que falleció según los detenidos que compartían celda con él, debido a la falta de 
asistencia médica. Es la segunda muerte de personas indocumentadas en un mes y la tercera si contamos a Mohamed Abagui 
que murió en extrañas condiciones en el mismo CIE de Barcelona hace ya dos años.
Por qué lo hiciste?
Por que España sigue los pasos recorridos en un pasado con gitanos, maricones y judíos. Los CIE representan el estado de 
excepción, la regulación de lo “no regulable” y no un limbo legal como se está diciendo últimamente. No son guantánamos 
aún compartiendo elementos arquitectónico-jurídicos. Son más parecidos a los precursores de los campos de exterminio nazis 
(en palabras de Agamben) donde previamente y de modo transitorio se encerró a personas de segunda clase “no ciudadanas”. 
Quemar el pasaporte y renunciar a su uso representa el rechazo a los privilegios que diferencian colonizado de colonizador.    

venes encara obertes
Eduardo Galeano, autor de les Venas 
Abiertas de América Latina (1971), ha 
esdevingut una icona de les persones 
que pateixen una opressió, una lúcida 
veu que dóna sentit a la tasca de qui 
lluita i un corcó insubornable per als 
Poder. El llibre podria ser un simple 
volum d’història, però el contingut va 
molt més enllà, ja que genera una sèrie 
d’inquietuds que difícilment s’obliden 
i que es tradueixen, a cada pàgina, en 
ràbia i impotència. És un llibre que in-
digna i violenta a partir del relat que fa 
de la història llatinoamericana, des de la 
colonització fins al segle XX. Dóna una 
lliçó a les persones d’esquerres que ens 
posicionem davant països com Vene-
zuela o Bolívia. I és que per imperfectes 
que puguin semblar els sistemes polítics 
d’allà, per discutibles que puguin ser al-
gunes actuacions, per molta pressió que 
hi hagi dels grans mitjans de comunica-
ció defensant els interessos econòmics 
occidentals, ja tocava que algú donés un 
cop de puny sobre la taula a Amèrica 
Llatina per dir: “Prou! Els beneficis de 
l’explotació dels recursos naturals són 
dels llatinoamericans”.
Rafel Sanmartin Ferrer

la veritat és bruta

Als Estats Units d’Amèrica les persones ano-
menades afrodescendents son un 13% de les 
que consumeixen droga, alhora però, repre-
senten un 35% de les persones arrestades, el 
55% de les convictes, i el 74% de les condem-
nades a presó per delictes relacionats amb 
la droga. No és casual, forma part d’una ma-
quinària que Michel Parenti analitza al lli-
bre Sucias verdades. Reflexiones sobre política, 
medios de información, ideología, etnia, conspi·
ración y poder de clase (Hiru, 2011). A part de 
conèixer el procés dels EEUU, el llibre ajuda 
a anticipar el que està passant a Europa i a 
l’Estat espanyol en particular, on l’excusa de 
la crisi legitima la implantació d’un model 
social, polític, econòmic i cultural on es cas-
tiga la pobresa, es criminalitza a les perso-
nes que pateixen opressions, i on la classe 
dominant flirteja perillosament amb acti-
tuds feixistes. Interessant és la comparació 
dels programes socioeconòmics de Hitler i 
Mussolini amb els dels partits demòcrata i 
republicà dels EEUU, tota una sorpresa. Ens 
atrevim a fer la comparació a casa nostra?
Jordi Panyella Carbonell 

malsons de persecució arbitrària
Sembla difícil imaginar un món en què 
hom no pugui identificar-se amb les 
odissees surrealistes viscudes pels per-
sonatges creats per Franz Kafka. No sols 
perquè la tendència a l’abstracció de 
l’escriptor emfatitza l’atemporalitat de 
la seva obra, i perquè tracta d’angoixes 
existencials profundament gravades en 
el subconscient humà: també perquè 
els sistemes de poder cec i incompren-
sible que dibuixà a obres com El procés 
segueixen perpetuant-se en la realitat.  
L’any 1962, Orson Welles signà una 
adaptació cinematogràfica d’aquesta 
novel·la inacabada. Un policia irromp 
en l’habitació de Josef K., i el deté sense 
dir-li el motiu; per atzar, el protagonista 
es veu abocat a un judici les normes del 
qual desconeix. No costa massa vincu-
lar aquesta ficció de ressons paranoics 
amb la Unió Europea que persegueix 
l’estranger, que el criminalitza amb una 
arbitrarietat de ressons totalitaris i el 
redueix a la categoria de força laboral. 
L’abús exercit per un sistema que canvia 
les seves pròpies normes vincula molts 
habitants de la Catalunya dels aberrants 
CIE, aquestes presons que fingeixen no 
ser-ho, amb la indefensió viscuda per 
Josef K.
Ignasi Franch
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lletres i imatges que construeixen discurs i pensament

Xose Quiroga crema el seu passaport a les portes  
del CIE de la Zona Franca



 

21 de març: tots els colors 
són benvinguts

El 21 de març de 1960 la població negra 
de Sud-Àfrica convocà una manifestació 
contra la racista “Llei de passis”. La 
dura repressió policial contra la marxa 
provocà la mort de 69 persones, 180 ferits 
i milers d’empressonats. Aquesta barbàrie 
va commoure les consciències de les 
potències mundials davant el repressiu 
i racista sistema que encara dominava 
el país, i representà l’inici de la fi de 
l’apartheid. En commemoració d’aquests 
fets s’instaurà el Dia Internacional per 
l’Eliminació del Racisme. Una lluita en 
la que cada dia de l’any és important, però 
que fites com aquestes serveixen d’excusa 
perquè les organitzacions antiracistes 
sortim al carrer per reivindicar la seva 
importància. Des de SOS Racisme 
es varen organitzar diversos actes de 
sensibilització: primer reivindicant la 
necessitat de viure en una societat diversa 
i rica, sota el lema “Tots els colors són 
benvinguts” al mercat de Santa Caterina 
de Barcelona. Al vespre, una taula rodona 
formada per experts en l’àmbit jurídic, 
psicològic i de l’atenció, varen debatre 
sobre la importància de l’atenció a les 
víctimes del racisme i la xenofòbia en la 
lluita contra aquesta xacra. 

lliçó de convivència

L’assassinat del ciutadà senegalès Ibrahim 
Dyei el passat 3 de gener al barri del 
Besòs va fer saltar l’alarma sobre un pos-
sible conflicte entre col·lectius. L’assassí 
del noi és d’ètnia gitana i diferents testi-
monis afirmaven que hi havia hagut mo-
tivació racista. Afortunadament, gràcies 
a l’esforç de les dues comunitats en pro-
clamar la calma i la convivència, el succés 
no va anar més enllà.
El crim va succeir arran d’una discus-
sió sobre un partit de futbol improvi-
sat al carrer que va acabar amb la mort 
D’Ibrahim, que va voler fer de mediador 
en l’altercat. Durant els dies posteriors a 
l’incident va regnar una calma tensa que 
no va produir cap conseqüència impor-
tant. L’esforç que van fer l’associació de 
veïns de la zona, així com l’Associació Ca-
talana de Residents Senegalesos com la 
Federació de Comunitats Gitanes de Ca-
talunya proclamant la convivència i con-
demnant el crim en una roda de premsa 
conjunta va ajudar a que l’incident no 
passés d’un fet aïllat.
En moments difícils com aquests hem 
d’apostar per la convivència i la cohesió 
social per evitar que desgràcies com la 
d’Ibrahim es tornin a repetir. 

el Casal tramuntana: un cen-
tre feixista al barri del Clot.

En els últims temps arreu d’Europa estan 
sorgint grups feixistes, molt cops amagats 
sota una façana democràtica, que aprofi-
ten la situació actual  de crispació davant 
la crisi per difondre un discurs xenòfob 
i racista on les persones immigrades són  
presentades com els les principals cau-
sants de la crisi i les seves conseqüències.
És en aquest context on neix, el passat 
mes de gener, el Casal Tramuntana, ante-
riorment conegut com Militia. Local que 
s’inspira directament en la Casa Pound 
Itàlia (CPI), la qual pertany a un corrent 
del feixisme italià associat amb atemptats 
terroristes. CPI es dedica a captar joves 
mitjançant una oferta de música, beguda, 
activitats esportives, etc., igual que ho van 
fer les tropes d’assalt de Hitler als anys 30, 
estratègia que està sent  aplicada des del 
Casal Tramuntana situat al barri del Clot.
Algunes de les persones que estan vincula-
des al casal, formen part de moviments d’ex-
trema dreta, com és el cas de Gianluca Ian-
none, com representants de Plataforma per 
Catalunya (David Prada o Alberto Sánchez), 
Enrique Ravello empresari valencià relacio-
nat amb moviments neonazis... entre altres.
És important reconèixer i valorar la re-
acció que han tinguts els i les veïnes del 
barri del Clot-Camp de l’Arpa; mostrant 
una gran capacitat  d’organització i de 
treball conjunt per denunciar l’existèn-
cia d’aquest centre al barri i per exigir el 
seu tancament. També s’ha de reconèixer 
la feina que ha fet la  plataforma Unitat 
contra el Feixisme i el Racisme d’El Clot-
Camp de l’Arpa, que des del principi s’ha 
oposat a l’existència d’aquest centre. 

 Durant el mes de gener es van donar mostres d’indignació i pro-
testa cap a la situació dels Centres d’Internament d’Estrangers, 
provocades per les morts d’una dona congolenya al CIE d’Aluche 
(Madrid) a finals de desembre i del ciutadà guineà Idrissa Diallo al 
CIE de Zona Franca, el 5 de gener. Com a resposta i rebuig dels in-
cidents, un grup de 140 entitats van signar un manifest demanant 
la reforma i posterior tancament dels CIEs. SOS Racisme i altres 
entitats, com Drets i Papers per tothom, van presentar denúncies 
com a acusació popular per aclarir les circumstàncies de la mort 
d’Idrissa, i alguns partits polítics, com ICV o ERC, van demanar a 
l’Ajuntament de Barcelona, al Congrés i al Parlament Europeu la 
regulació dels centres. La indignació també es va recollir en alguns 
mitjans de comunicació: El Periódico va engegar una campanya 
per demanar al ministre de l’interior, Jorge Fernández Díaz, la re-
gulació dels centres.
Finalment les pressions mediàtiques i socials i el reconeixe-

ment, per part de la Defensora del Poble, de carències en l’organització dels centres, va aconseguir que Fernández Díaz anunciés, 
el passat 31 de gener, la seva regulació. I més recentment, la voluntat que les ONGs gestionin els centres.
Que el ministre de l’Interior assumís la carència regulativa i organitzativa als CIEs és una bona notícia, però no és suficient. 
La solució no és la regulació, sinó el tancament. Espais on es vulneren els drets humans i on s’internen, en condicions pitjors 
que moltes presons, a persones que no han comès un delicte sinó una falta administrativa, com és no tenir els papers en regla, 
no tenen cabuda en un sistema democràtic i en un estat de dret com el nostre. 
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raquel martín i Jose Peñín

Concentració a les portes del CIE de la Zona Franca. Autor: Manel Clemente



 

es crea un grup de treball 
contra els Cies. t’hi vols 
unir?

Davant el context social i polític i els 
darrers esdeveniments al voltant dels 
Centres d’Internament per a persones 
estrangeres, un grup d’activistes de SOS 
Racisme Catalunya han creat un grup 
de treball per tal d’impulsar encara més 
l’acció de l’entitat en contra d’aquests 
centres. Els objectius del grup són la 
investigació, la sensibilització i la de-
núncia per tal de continuar fent pressió 
reivindicant el seu tancament, tot creant 
diferents activitats per aconseguir-ho, 
com creació de material de difusió, orga-
nització d’accions al carrer, entre altres. 
Sense deixar de banda la col·laboració 
amb altres moviments o entitats que 
també treballen amb aquest propòsit, ja 
que del treball en xarxa i les sinèrgies 
esdevé una acció més potent.
Si t’interessa formar part d’aquest grup 
d’activisme actiu, pots escriure a tanque-
melscies@gmail.com, o trucar a l’oficina 
de SOS Racisme demanant informació 
(93 301 05 97). Trobareu més informació a 
www.sosracisme.org/ category/que-fem/
campanyes-actuals/. 

el micromecenatge dóna
suport a la tele antiracista

Abans de l’inici de la darrera campanya 
de Mistos Electorals, la campanya audi-
ovisual de seguiment del discurs racista 
a la política, SOS Racisme va engegar un 
projecte de micromecenatge per aconse-
guir finançament.  A través de Verkami, 
una pàgina d’Internet que permet reco-
llir petites donacions econòmiques ciu-
tadanes per a un projecte concret, varem 
aconseguir recollir la nostra fita: 2.500€ 
que ens permetessin cobrir part dels re-
cursos necessaris per realitzar els capí-
tols dels Mistos Electorals. Tanmateix, 
aquests diners es destinaran a la creació 
dels primers capítols de la Tele Antira-
cista. En aquest nou projecte audiovi-
sual de SOS Racisme es vol tractar en 
profunditat diferents temes rellevants 
per la lluita antiracista, que es tractarà a 
partir d’un reportatge. Els primers capí-
tols es centraran en les retallades socials, 
les polítiques d’estrangeria i l’augment 
de l’extrema dreta a Catalunya i Europa. 
Es difondran per la xarxa i a La Tele.cat, 
el canal de comunicació lliure, autoges-
tionat i comunitari. 

Polissons: perduts
en un gran forat negre
El passat mes de març es va presentar a Barcelona “Als confinaments 
d’Europa. L’externalització dels controls migratoris”, el tercer informe 
anual de la xarxa europea Migreurop, que avalua les polítiques de control 
migratori d’Europa i la seves repercussions. En concret aquest document 
ofereix informació de primera mà d’una realitat bastant desconeguda: 
què succeeix amb les persones interceptades a vaixells de mercaderies, 
els polissons. Extreta a partir de la investigació a 26 ports europeus i 
del nord d’Àfrica, entre ells Barcelona, Tarragona, Bilbao i València. Un 
món opac en el que prevalen els interessos econòmics de navieres i asse-
guradores, protegits per duríssimes polítiques de control, per sobre dels 
drets humans de les persones. Per aquest motiu les organitzacions encar-
regades de la presentació -Migreurop, CEAR i SOS Racisme- han volgut 
denunciar públicament les irregularitats que conformen una situació de 
vulnerabilitat molt greu pels polissons: l’externalització de les tasques 
de prevenció, detenció i repatriació dels governs a empreses privades és 
il·legal; que l’opacitat de la gestió i dificultat d’accés als polissons d’orga-
nitzacions, advocats i traductors vulnera el dret a assistència jurídica i sanitària; de vegades per mala gestió, d’altres de manera 
intencionada, no s’informa als polissons dels seus drets.  En definitiva, l’informe denuncia que el règim aplicat als polissons 
és pràcticament desconegut, opac i vulnera els drets humans.

Podeu descarregar-vos l’informe a: www.sosracisme.org/ category/que-pensem/publicacions/  
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Per fer possible aquest projecte de 
comunicació i que continuï creixent, 
subscriu-te i rebràs la revista COLORS
a casa teva.
12€ Subscripció 1 any
(3 revistes + enviament postal)
20€ subscripció solidària 1 any
(3 revistes + enviament + donació)

Dades: 

Nom i cognoms:

Adreça:

Localitat i CP:

Telèfon:

Mail:

Data naixement (opcional):

Forma de pagament:
Domiciliació Bancària. Autoritzo el càr-
rec al meu compte dels rebuts que emetrà 
anualment SOS Racisme Catalunya.

Nom i cognoms del titular

Nif/NIE

Nº compte

Signatura

Ingrés o transferència al número de 
compte 2100-0711-35-0200020099 de La 
Caixa. (No oblidis indicar el teu nom al 
ingrés i enviar un correu amb les teves 
dades a sosracisme@sosracisme.org)

Per qualsevol dubte, truca al 93 301 05 97
Envia aquesta butlleta a c. Hospital, 49 
Ppal 08001 Barcelona



 fotorePortatge

Gina, 47 años. Jalal, 21. Ella, de Barcelona. Él, 
de Casablanca. Después de haberse enamora-
do en Barcelona, Jalal es expulsado de España, 
por problemas con sus papeles.
Jalal es el único miembro de su familia que 
no tiene papeles debido a un problema bu-
rocrático cuando, su madre, al solicitar la re-
agrupación familiar, no tuvo en cuenta que 

Jalal tenía diecisiete años y ocho meses. Al 
darles visita para al cabo de seis meses, Jalal, 
con dieciocho años recién cumplidos, ya no 
entraba en la reagrupación familiar, a pesar 
de haberla solicitado con anterioridad. Jalal 
decidió no volver a Marruecos, pues toda su 
familia se encontraba en España.

Ahora, tras la expulsión, él vive en Casablan-
ca, con su abuela, esperando una oportunidad 
para regresar. Y Gina, sola en Barcelona, va a 
visitarle a Marruecos, donde hablan de cómo 
solucionar su problema. ¿Será el matrimonio 
su solución?

Juli Garzón


