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Insatisfacció davant del nou 
reglament dels CIE
Càritas espanyola i el Servei Jesuïta a Migrants continuen 
demanant el tancament dels centres d’internament per a estrangers

redacció

Més ombres que llums en el nou 
reglament dels centres d’internament 
per a estrangers (Cie). Després de dè-
cades sense una regulació completa i 
quatre anys després que la llei d’es-
trangeria l’exigís, veu per fi la llum el 
reglament de funcionament i règim 
dels Cie. el document presentat el 14 
de març passat pel govern ha estat 
acollit amb un sentiment agredolç per 
les ong que des de fa anys treballen 
per dignificar aquests espais de pri-
vació de llibertat per a immigrants a 
l’espera de la seva expulsió forçosa. 
l’existència d’aquest reglament ja es 
per si una notícia positiva, perquè on 
hi ha regulació hi ha incertesa, falta 
de transparència, arbitrarietat i vulne-
ració de drets. Però segons les ong, el 
text resulta insuficient ja que no recull 
aspectes molt importants que hauria 
de contenir.

en un comunicat conjunt fet públic 
per Càritas espanyola i el Servei Jesuïta 
a Migrants (SJM), aquestes dues orga-
nitzacions eclesials celebren l’aprova-
ció del nou reglament i la seva pròxima 
implementació, que «beneficia tant 
les persones internes com els funcio-
naris». entre les novetats s’inclou la 
figura d’un funcionari que coordini 
tots els serveis assistencials i logístics, 
l’establiment de serveis mèdics i jurí-
dics, així com el dret a una trucada 
gratuïta i a disposar d’almenys 4 hores 
diàries de pati.

També valoren positivament que en 
el procés d’elaboració del reglament 
s’hagi obert una àmplia ronda de 
consultes amb nombroses instàncies 
públiques i privades, cosa que ha per-
mès millorar substancialment els tex-

«estarem molt 
pendents que el nou 
reglament no quedi 
en paper mullat, sinó 
que suposi un abans 
i un després en la 
vida dels Cie»

Presons 
encobertes

actualment a espanya hi ha 
vuit Centres d’internament d’es-
trangers (Cie) amb gairebé 2.600 
places. Cinc d’ells es troben a la 
península i tres a les Canàries: 
Barcelona, Madrid, València, 
Múrcia, algesires, fuerteventu-
ra, gran Canària i Tenerife. De-
penen del Ministeri de l’interior 
i estan gestionats pel Cos naci-
onal de Policia. la seva finalitat 
és realitzar els tràmits pertinents 
per expulsar immigrants perquè 
«no tenen papers» o, en ocasi-
ons, en substitució d’una con-
demna penal. el temps màxim 
d’estada és de 60 dies i l’únic 
dret limitat és la llibertat.

fins aquí la teoria, perquè 
a la pràctica els Cie s’han con-
vertit en una mena de centres 
penitenciaris per a persones que 
únicament han comès una falta 
administrativa: estar en situació 
irregular a espanya. Són presons 
encobertes. Begoña Santos, vo-
luntària de l’associació Karibu, 
assegura que «la vida dins del 
Centre d’internament d’estran-
gers no és vida, és espera. espera 
i por. Por de l’expulsió, por de 
perdre el rumb entre les quatre 
parets de la cel·la, por d’un futur 
que sembla impossible que sigui 
pitjor». falta de transparència, 
condicions de vida indignes, 
tractament abusiu i maltracta-
ments són algunes de les carac-
terístiques que han regit fins 
avui als Centres d’internament 
d’estrangers. «les greus insufi-
ciències i defectes dels Cie han 
estat assenyalats en els darrers 
anys pel Defensor del Poble, la 
fiscalia, els jutjats de control i 
les ong —ha assenyalat Cristina 
Manzanedo, de SJM—. la limi-
tació de drets dels estrangers va 
molt més enllà de la restricció a 
la llibertat de moviment.»

tos inicials del reglament. lamenten, 
però, que el nou reglament no reculli 
«moltes de les resolucions de caràcter 
general dels jutjats de control dels Cie, 
recomanacions del Defensor del Poble 
i observacions de les organitzacions so-
cials que acompanyen el dia a dia de 
les persones internes».

armes de foc

entre els aspectes importants que 
el nou reglament no aborda hi ha 
els criteris d’ingrés als Cie. Càritas i 
el SJM recorden que l’internament és 
«una mesura excepcional, un últim 
recurs que s’ha d’adoptar valorant 
les circumstàncies concretes del cas 
en el moment de sol·licitar o auto-
ritzar l’internament, sense que n’hi 
hagi prou amb una ordre d’expulsió 
o devolució». Tampoc no s’inclou el 
deure d’informar i explicar a les per-
sones estrangeres les causes per les 
quals es troben al Cie ni es preveu el 
secret de les comunicacions i el dret a 

la intimitat en la tramitació de quei-
xes al jutjat de control. el més greu, 
però, d’aquesta nova legislació és la 
introducció de vigilància amb armes 
de foc: «És incomprensible i alarmant 
—ha declarat a Magis radio Cristina 
Manzanedo, experta legal i portaveu 
del SJM—. els Cie sempre han estat 
espais sense armes de foc. en aquests 
centres hi ha immigrants, persones 
en la seva majoria que no han comès 
cap delicte. introduir armes de foc són 
ganes que tinguem un problema en 
el futur.»

un altre punt negre del reglament 
és que el trasllat d’immigrants des dels 
CeTi de Ceuta i Melilla fins als Cie no 
va acompanyat del seu historial mè-
dic. «aquesta circumstància —recor-
da Cristina Manzanedo— pot tenir 
conseqüències molt perjudicials, com 
va ser per exemple la mort de Samba 
Martine el 2011.» Des de Càritas i el 
SJM s’adverteix, a més, que les funci-
ons atribuïdes als serveis socials als Cie 
no estan d’acord amb la importància 
d’aquests serveis i que s’ha exclòs de 
l’àmbit d’aplicació del reglament les 
sales d’inadmissió dels aeroports, de 
manera que aquests espais queden en 
una mena de «limb legal». «Creiem que 
els drets de les persones retingudes en 
aquestes sales s’haurien d’equiparar 
als dels Cie —afirma Manzanedo—. 
Malauradament, no ha estat així i les 
sales d’inadmissió es mantenen sense 
cap mena de regulació.»

la resposta matisada de Càritas es-
panyola i el SJM contrasta amb altres 
reaccions molt més crítiques d’ong 
vinculades a la defensa de Drets Hu-
mans. la plataforma que acull, entre 
d’altres, entitats com l’observatori 
del Sistema Penal i els Drets Humans, 

la Comissió de Defensa de l’iCaB o 
l’associació Catalana de Professionals 
d’estrangeria, ha qualificat ja el nou 
reglament com a «reglament de la ver-
gonya». la seva aposta continua sent 
el tancament dels Cie. «la societat civil 
—afirmen amb contundència— no vol 
regulació d’un règim carcerari, sinó el 
tancament dels Cie.»

També Càritas i el SJM demanen el 
tancament d’aquests espais i assenya-
len que continuaran treballant per-
què existeixin alternatives a l’interna-
ment, però mentrestant, «continuem 
amb l’acompanyament a les persones 
internes i les seves famílies». Cristina 
Manzanedo apunta, a més, que «amb 
l’aplicació i posada en marxa del re-
glament caldrà canviar moltíssimes co-
ses d’aquests centres». «estarem molt 
pendents —afegeix— que no quedi en 
paper mullat, sinó que d’aquí a uns 
mesos puguem dir que el reglament va 
suposar un abans i un després en la vida 
dels centres d’internament espanyols. 
esperem que sigui per a bé.»


