
 

4 de maig de 2017

Informe 2016 de Migra Studium sobre el Centre
d’Internament d’Estrangers (CIE) Zona Franca

Des de fa sis anys la Fundació Migra Studium ha format i  consolidat  un equip de
voluntaris que visita el CIE de la Zona Franca de Barcelona amb el doble objectiu
d’acompanyar  les  persones  internades  i  defensar  els  seus  drets,  identificant  i
denunciant les vulneracions de drets que es detecten.

Durant l’any 2016 han passat pel CIE de Zona Franca de Barcelona  640 persones,
només homes, ja que el CIE de Barcelona no disposa de mòdul per a dones.  Cal
recordar que el CIE va romandre tancat per obres des de finals de 2015 i fins al juliol
de 2016. 

Migra Studium ha acompanyat, de setembre a desembre de 2016, 146 persones –
un 22,81% dels interns-, amb un total de 414 visites. L’alta ocupació del CIE ha fet
que s’hagi superat el nombre de demandes de visites, i  s’hagi prestat en només 4
mesos,  una atenció gairebé semblant a la de l’any 2015.

Les dades recollides pels voluntaris,  que corresponen a les persones visitades per
Migra  Studium  –no  a  la  totalitat  dels  interns-  es  recullen  en  aquest  informe.
N’assenyalem alguns dels punts principals.

Es criminalitzen les persones migrants privades de llibertat

El  Ministeri  de  l'Interior  continua  criminalitzant  les  persones  migrants  privades  de
llibertat en els CIE, amb un discurs fonamentat en l'argument que «s'interna i expulsa
persones delinqüents i/o d'alta  perillositat».  Les visites durant  el  2016 a Barcelona
qüestionen  aquest  llenguatge:  el  74,66%  dels  interns  visitats  no  presentava
antecedents penals i només el 18,49% estava imputat o processat en un procediment
judicial  pendent  de  sentència,  i  alguns  dels  quals  ja  havien  completat  la  seva
condemna.  Creiem  que  hi  ha  una  voluntat  clara  d'estigmatitzar  el  conjunt  de  la
població migrant en situació irregular i justificant les mesures de control, seguretat i la
gestió policial de l'expulsió i l'internament.

Es fa un ús excessiu i injustificat de la privació de llibertat

De les persones visitades per Migra Studium durant el 2016 més de la meitat van ser
posades en llibertat.  Els baixos índexs d'expulsions fan sospitar que s'està fent un ús
excessiu  i  injustificat  de  la  privació  de  llibertat.  Constatem  també  que  molts  dels
internaments  es  produeixen  de  forma  innecessària,  ja  que  és  impossible  realitzar
l'expulsió.  Això  provoca  una  vulneració  flagrant  del  dret  a  la  llibertat  i  força  les
persones migrants a suportar una situació d’internament per la qual no haurien de
passar.

Les  condicions  de  l’internament  i  l’ocupació  màxima  del  centre  generen
problemes i tensions

Si bé és cert que les obres de millora van produir un cert efecte de benestar durant les
primeres setmanes,  a partir de l’octubre de 2016 el CIE va tornar a uns nivells
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d'ocupació màxima i es van tornar a evidenciar les velles problemàtiques vinculades
a l’espai físic i a l'estructura de l'edifici.

A més,  el  model  actual  de  gestió  exclusivament  policial  del  CIE provoca  una
acusada tendència a prioritzar les mesures de seguretat i control policial, en claríssim
detriment de les condicions de vida dels interns i de l'exercici dels drets reconeguts per
l'ordenament jurídic.

S’internen persones en situació de vulnerabilitat i menors

Una vintena dels interns acompanyats han declarat ser menors d'edat, dels quals dos
van ser reconeguts com a tals. Com a voluntaris i voluntàries que visitem interns dins
el CIE podem dir que avui dia hi ha menors en el circuit jurídic d'expulsions. Aquesta
situació  és  alarmant  si  tenim  en  compte  l'entramat  jurídic  existent,  i  la  prohibició
explícita de la Llei  d'Estrangeria, i ens porta a afirmar que la presència de menors
estrangers no acompanyats indocumentats (M.E.N.A) en el CIE és un indicador que
els instruments jurídics de protecció dels menors no estan funcionant correctament. 

Es produeixen vulneracions dels drets de les persones

- Dret  a  la  tutela  judicial:  Passa  amb  freqüència  que  les  persones  que
ingressen en el  CIE no coneixen qui  és  l'advocat  que els  va assistir  en  el
procediment sancionador d'expulsió, ni qui és el lletrat que els acaba d'assistir
en la vista davant el jutge de guàrdia que ha autoritzat el seu internament, i que
acostuma a ser una persona diferent. Trobem que, malgrat el marc legal, la
qualitat de l'assistència lletrada de les persones que arriben als CIE és, sovint,
molt deficient. 

- Dret  a exercir  peticions i  queixes: en el  CIE de Zona Franca com en la
majoria dels CIE no existeix un mecanisme perquè els interns puguin formular
directament peticions i queixes al Jutge de Control, Fiscal d’estrangeria, Síndic
de Greuges o altres actors, només al director.

- Dret  a  la  informació: Gran  part  de  les  persones  internes  en  els  CIE  no
comprèn ni el conjunt de les circumstàncies de la seva situació administrativa ni
del  seu  internament.  Hem  notat  també  greus  deficiències  pel  que  fa  a  la
informació dels seus drets i obligacions, de les normes de règim interior i de
convivència, de les normes disciplinàries i dels mitjans per a formular peticions i
queixes;  sobre  la  manera  d'accedir  al  seu  expedient  personal;  sobre  les
possibilitats d’accedir als procediments d'asil i protecció; i en la notificació de la
materialització de l'expulsió, bé per absència de notificació o perquè es duu a
terme de manera incompleta i imprecisa.

- Dret  a  intèrpret  i  traducció: durant  el  2016  el  23,51%  de  les  persones
internes visitades,  mostrava dificultats  per  a expressar-se i/o comprendre la
llengua espanyola de tal forma que necessitaven l'assistència d'un intèrpret en
qualsevol relació o contacte dins el CIE o amb l'exterior. En tots aquests casos,
hem advertit l'absència de garantia al dret a ser assistit per un intèrpret.

- Dret a la comunicació: Els interns reben visites en una sala que permet la
proximitat i el contacte físic amb els familiars, però no garanteix la privadesa de
les converses, ja que fàcilment se senten les converses de les sales veïnes.
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- Dret  a  la  salut: vam  seguir  trobant  en  el  CIE  persones  amb  malalties  ja
diagnosticades  abans  d'entrar  –sobretot  malalts  psíquics–.  Aquests
comparteixen habitacions amb la resta dels interns sense rebre atenció mèdica
especialitzada i arriben fins i tot a ser expulsats.1 Dels casos que hem seguit,
tant en el 2015 com durant el 2016, destaquem el cas d'interns amb VIH i el fet
de visitar diversos interns amb malalties cròniques i malalties psíquiques.

- Dret a la integritat física: Durant el 2016 les agressions i el tracte intimidador
entre  interns  ha  tingut  una  presència  destacada.  Les  baralles  entre  interns
probablement  aguditzades  per  la  tensió  acumulada  del  tancament,
l'amuntegament, el desconeixement de la situació jurídica, desconeixement de
la llengua, etc., van generar uns condicionants que van facilitar aquests brots
de violència. Pel que fa a les agressions per part de la policia, les que hem
tingut  coneixement  s'han donat  exclusivament  dins el  marc de les protestes
protagonitzades pels interns, i  a causa del fet  que com a mecanisme per a
desactivar-les  es  van  utilitzar  agents  antiavalots.
Més habituals  són les queixes que ens refereixen els interns pel tracte poc
respectuós d'alguns funcionaris,  que si ben no són generalitzats, tampoc no
són ni perseguits ni corregits.

El compromís en la defensa dels drets de les persones migrants, així com l’experiència
de l’acompanyament als interns del CIE, porten a la Fundació Migra Studium a oposar-
se  a  la  figura  de  l’internament  preventiu  de  persones  en  el  si  d’un  procediment
administratiu, i és per això que l’entitat es posiciona a favor del tancament dels CIE
i en la proposta de mesures alternatives a l’internament. 

La tasca del grup de voluntaris que visita el CIE es fonamenta en el fet de reconèixer
el valor indiscutible de cada persona, siguin quines siguin les seves circumstàncies,
des de la convicció que cada persona és digna de ser acollida, respectada, valorada i
acompanyada. L’accés a les instal·lacions de forma periòdica per a realitzar aquest
acompanyament és un primer pas per a detectar i prevenir abusos i vulneracions de
drets,  sense  buscar  suplir  les  obligacions  d’atenció  social  que  tenen  les
Administracions i les entitats contractades per proporcionar serveis mèdics, psicològics
i socials. 

1
Això contravé la recomanació que feia el Defensor del Poble en la memòria de 2014  perquè 48h. 
anteriors a la sortida del CIE es realitzi reconeixement mèdic amb la finalitat de confirmar que no hi ha
inconvenient des del punt de vista mèdic per a la repatriació per via aèria o marítima, pàg. 529

Contactes premsa: comunicacio@migrastudium.org - Tel. 630 05 03 60 (Santi Torres) – 686 54 12 95 (Montse Girbau)

mailto:comunicacio@migrastudium.org

