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Idrissa va saltar la tanca a Melilla 
el 5 de desembre. Buscava, com 
tants altres, una oportunitat, pe-
rò en menys de 24 hores va ser in-
terceptat per la policia. Quinze di-
es més tard, el jutge melillenc que 

instruïa la seva expulsió el va en-
viar al Centre d’Internament d’Es-
trangers (CIE) de la Zona Franca de 
Barcelona, on havia de quedar inter-
nat a l’espera que es resolgués la se-
va repatriació. Però Idrissa ja no va 
arribar a sortir d’allà. Va morir dues 
setmanes després d’arribar-hi, la nit 

Idrissa Diallo:   
expedient 120/281

El Defensor del Poble reclama a la Policia el dossier 
sobre el ‘sense papers’ mort al CIE de Barcelona

de Reis, com a conseqüència d’una 
parada cardíaca, causada probable-
ment per una malformació congè-
nita. Tenia 21 anys.
 El relat sobre el turbulent mes 
d’estada a Espanya del guineà Idris-
sa Diallo, els testimonis aportats 
pels cinc joves amb qui compartia 
cel·la la nit que va morir i l’informe 
elaborat pels agents que estaven de 
guàrdia a aquella hora al CIE barce-
loní són alguns dels documents que 
ha sol·licitat l’oficina del Defensor 
del Poble a la Prefectura Superior 
de la Policia Nacional a Catalunya. 
L’equip que dirigeix María Luisa 
Cava de Llano vol saber, siguin qui-
nes siguin finalment les causes de la 
mort del jove, si les persones que el 
tenien al seu càrrec van actuar cor-
rectament.

cies encarregats del centre actu-
essin de manera negligent. Una al-
tra cosa és saber quant temps va 
trigar a arribar-hi l’ambulància», 
afegeix Hernández.
 I no és aquest l’únic dubte que 
possiblement vulgui dirimir l’ofi-
cina del Defensor. Segons afirma 
alguna entitat, els companys de 
cel·la d’Idrissa haurien declarat  
davant la jutge que investiga la de-
funció que el jove «va estar geme-
gant de dolor durant una bona es-
tona fins que va ser atès». La versió 
de la Policia Nacional difereix d’ai-
xò. «És cert que va sol·licitar aten-
ció sanitària, però no aquell dia, si-
nó el 27 de desembre, i va ser per 
una afecció gripal, de la qual va ser 
tractat», va assenyalar ahir un por-
taveu del cos policial. H

INVESTIGACIÓ PER LA MORT D’UN GUINEÀ

 La investigació iniciada per la 
defensora, que ha rebut el número 
d’expedient 120/281, arrenca d’una 
queixa presentada per l’Associació 
Catalana de Professionals d’Estran-
geria (ACPE), que fa anys que denun-

cia «la preocupant situació medico-
sanitària del centre d’internament», 
explicava ahir la seva presidenta, 
Olga Hernández. 
 «A priori, no sembla que els poli-

LA PUNTA DE L’ICEBERG

Sigui quina sigui la causa 
de la mort, «preocupa 
la situació sanitària del 
centre», diuen les oenagés

Una inspecció 
d’oenagés constata 
el drama dels CIE

Una visita a quatre centres 
el 2011 va concloure que la 
vida és pitjor que a la presó

TONI SUST
BARCELONA

M
igreurop és una xarxa 
euroafricana formada 
per 38 associacions. El 
2011, representants del 

col·lectiu van visitar quatre CIE espa-
nyols: el de Barcelona, el de Madrid, 
el d’Algesires i el de Màlaga. No van 
tenir accés als interns. Després de les 
visites, Migreurop va fer un informe 
amb conclusions clares: «Es tracta 
de verdaderes presons en la forma i 
en el fons. [...] La privació dels drets és 
en ocasions superior a la dels centres 
penitenciaris». La xarxa demana el 
tancament dels CIE. I mentre no es 
tanquin, una regulació legal de fun-
cionament.

L’informe relata deficiències 
sanitàries i alimentàries, 
automutilacions i mentides

Representants de la Federació Anda-
lusia Acull, SOS Racisme i l’Obser-
vatori del Sistema Penal i els Drets 
Humans de la UB van poder acce-
dir a la cuina, les habitacions d’aï-
llament, el menjador, la bugaderia, 
la infermeria, els locutoris i els mò-
duls per a dones, fet que no deixa 
de cridar l’atenció: al CIE de la Zo-

BARCELONA (28-9-2011)

Condicions inferiors  
a les d’una presó

na Franca només hi ha homes inter-
nats. No es va poder inspeccionar 
els seus mòduls. L’informe reflec-
teix que no van poder veure la bibli-
oteca, però que el director els va do-
nar a entendre que s’utilitzava com 
a «espai de contenció» per a perso-
nes que haguessin actuat de forma 
violenta o conflictiva. Segons Mi-
greurop, existien denúncies prèvi-
es d’agressions a interns a la biblio-
teca. En el moment de la visita hi ha-
via 202 interns. Segons l’informe, a 
la Zona Franca l’estada mitjana és 
de 30 a 40 dies. Dos de cada tres in-
terns acaben expulsats. Hi ha cinc 
policies per torn.
 Entre altres coses, la delegació va 
comprovar que existien habitacions 
d’aïllament, «tot i que l’anterior di-
rector ho va negar per escrit». També 
va saber que es requisen els telèfons 
mòbils als interns «perquè no pugin 
imatges a internet», encara que no 
s’hauria de fer. Del personal, les en-
titats afirmen que està desmotivat 
i que no se sent format per a aques-
ta feina. Sobre les càmeres de vídeo, 
que no estan instal·lades de mane-
ra correcta: «Ofereixen molts angles 
morts». Entre les conclusions, una 
de palmària: «Condicions de vida 
molt inferiors a les dels centres pe-
nitenciaris».

Representants de la Federació An-
dalusia Acull, SOS Racisme i la Co-
missió Espanyola d’Ajuda al Refugi-
at van visitar el CIE d’Aluche, ubicat 
a l’antic hospital penitenciari de Ca-
rabanchel, amb 240 places. Les en-
titats comencen el seu informe re-
cordant que interns del centre han 
denunciat maltractaments en el 
passat de forma significativa. Una 
delegació que va anar al CIE el 2007 
va comprovar com interns amunte-
gats darrere de les reixes protesta-
ven, «entre les deixalles i la pudor 
d’orina», per «arrestos, detencions 
arbitràries». En aquest cas, la dele-
gació sí que va poder parlar amb 
alguns interns. Es van queixar per 
diversos motius, entre altres, fal-
ta d’interès dels advocats que els 
assisteixen i falta de salubritat del 
menjar.
 La delegació va constatar que 
l’atenció sanitària és deficient: 
«L’únic tractament que reben molts 
és ibuprofèn». Com a conclusions, 
els visitants van subratllar que al CIE 
d’Aluche els interns són identificats 
amb un número i no pel seu nom, fet 

MADRID (30-3-2011)

Interns identificats 
amb un número

que «comporta una greu desperso-
nalització». La zona comuna dels in-
terns és «escassa i el pati de les dones, 
petit i ombrívol». Així mateix, la du-
rada de les visites sol ser, segons les 
entitats, «molt escassa».
 A la part més sòrdida de l’anàli-
si del CIE de Madrid, la delegació de 
Migreurop va ser informada en el 
servei mèdic que es veuen obligats 
a atendre «amb certa freqüència» 
casos d’automutilacions, «però van 
considerar que gairebé cap era de 
gran entitat». El director va negar 
agressions a interns i va exhibir nor-
mes recollides en un reglament del 
qual es va negar a entregar una cò-
pia a la delegació.

Membres d’Algesires Acull, de la 
Federació Andalusa Acull, APDHA 
i de l’Associació Pro Drets d’Anda-
lusia al Camp de Gibraltar (aques-
ta última no és membre de Migreu-
rop) van anar al CIE La Piñera, a Al-
gesires, amb uns 200 interns i dues 
seus: una a l’antiga presó de la ciu-
tat, i una altra, afegida, a l’illa de les 
Palomas, a Tarifa, a uns 30 quilòme-
tres, fet que porta la delegació a cri-
ticar que no es considerin centres in-
dependents.

ALGESIRES (21-7-2011)

Interns obligats  
al nu integral
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Familiars
d’interns, al centre 
de la Zona Franca, a 
Barcelona, ahir.

	 Els	visitants	critiquen	les	condi-
cions	generals	del	centre,	que	van	
portar	el	Defensor	del	Poble	a	exigir-
ne	el	tancament.	No	obstant,	sí	que	
s’aprecia	una	atenció	mèdica	ade-
quada.	Es	critica	que	es	prenguin	els	
telèfons	mòbils	als	interns	i	es	tro-
ben	a	faltar	serveis	de	traducció	i	de	
mediació.	Les	entitats	denuncien	la	
pràctica,	com	a	norma	general,	del	
«nu	integral»	dels	interns	per	mo-
tius	de	seguretat,	un	fet	«desmesu-
rat,	injustificable»	al	tractar-se	d’un	
centre	no	penitenciari.	Després	de	
la	visita,	la	delegació	arriba	a	la	con-
clusió	que	a	Algesires	«la	privació	de	
drets	és	superior	a	la	dels	centres	pe-
nitenciaris».

Representants	de	la	Federació	An-
dalusia	Acull,	d’APDHA	(totes	dues	
de	Migreurop),	de	Metges	del	Món	i	
d’Enginyeria	sense	Fronteres	van	vi-
sitar	el	CIE	de	Capuchinos,	a	Màlaga,	
amb	44	places,	20	per	a	homes	i	24	
per	a	dones.	L’informe	retrata	la	fa-
ma	prèvia	de	la	instal·lació:	«És	sens	
dubte	un	dels	centres	amb	una	his-
tòria	més	sinistra».	És	el	CIE	del	qual	
el	1996	van	sortir	103	estrangers	se-
dats	en	avions	cap	a	diferents	paï-
sos	africans.	Aznar,	aleshores	presi-

MÀLAGA (23-6-2011)

El «problema resolt» 
del Govern d’Aznar

dent,	va	dir:	«Teníem	un	proble-
ma	i	l’hem	resolt».	El	2006	es	van	
destapar	diversos	casos	d’abusos	
sexuals	de	policies	a	internes,	co-
sa	que	va	motivar	el	cessament	
del	cap	de	seguretat	i	el	director.	
	 Anys	després,	els	visitants	
constaten	que	no	hi	ha	normes	a	
la	vista,	que	l’edifici	està	deterio-
rat,	tot	i	que	ha	remès	la	plaga	de	
rates	i	puces.	No	hi	ha	intèrprets.	
El	mòdul	familiar	és	de	15	metres	
quadrats	per	a	quatre	persones.	
El	director	va	mentir	diverses	ve-
gades	a	la	delegació:	per	exemple,	
va	negar	que	els	agents	anessin	
armats	i	va	rectificar	posterior-
ment.	H

Recollida de firmes per demanar al ministre de 
l’Interior que acabi amb els llimbs legals dels CIE.

Els advocats 
catalans se sumen 
a la campanya 
d’EL PERIÓDICO

M. J. I. / T. S.
BARCELONA

M
és	d’un	miler	de	ciuta-
dans	a	títol	personal	i	
entitats	com	el	Consell	
de	l’Advocacia	Catala-

na,	que	representa	els	14	col·legis	
d’advocats	de	Catalunya;	les	oena-
gés	SOS	Racisme,	Fedelatina	i	l’As-
sociació	Catalana	de	Defensa	dels	
Drets	Humans,	i	el	sindicat	CCOO	
s’havien	adherit	ahir	a	la	tarda	a	la	
campanya	d’EL	PERIÓDICO	per	sol-
licitar	al	ministre	de	l’Interior,	Jor-
ge	Fernández	Díaz,	«l’aprovació	ur-
gent	d’un	reglament	que	acabi	amb	
els	llimbs	legals	dels	CIE	i	garanteixi	
la	protecció	dels	drets	de	les	perso-
nes	retingudes».	
	 La	iniciativa,	a	la	qual	els	ciu-
tadans	poden	donar	suport	a	tra-
vés	de	 les	webs	d’aquest	diari	
(www.elperiodico.cat)	i	de	la	co-
munitat	on line	Actuable	(http://
actuable.es/peticiones/cie),	dema-
na	també	que	«fins	que	no	s’hagi	
aprovat	aquest	reglament,	els	in-
terns	als	CIE	tinguin,	com	a	mínim,	
els	mateixos	drets	i	garanties	que	a	
les	presons».	Així	mateix,	reclama	
que	la	Policia	assumeixi	«la	vigilàn-
cia	exterior	dels	CIE	i	que	l’interior	

quedi	en	mans	d’especialistes	en	in-
tervenció	social».	I	que	els	diputats	i	
el	Síndic	de	Greuges	puguin	entrar	
als	centres	d’internament	d’estran-
gers	per	comprovar	que	s’hi	respec-
ten	els	drets	humans.	
	 La	campanya,	la	primera	d’aques-
tes	característiques	que	promou	un	
mitjà	espanyol,	coincideix	amb	la	
presentació	al	Congrés,	el	28	de	de-
sembre	passat,	d’una	proposició	no	
de	llei	d’IU	i	ICV	que	també	reclama	
«el	desenvolupament	urgent»	del	
reglament	dels	CIE,	el	qual,	recor-
da,	està	pendent	de	fer	des	de	sis	me-
sos	després	de	la	publicació	de	la	llei	
d’estrangeria	el	2009.	En	la	matei-
xa	proposta,	els	ecosocialistes	recla-
men	«el	tancament	progressiu	dels	
CIE	i	la	substitució	per	altres	equipa-
ments	que	salvaguardin	la	salut,	la	
llibertat	i	la	dignitat	dels	ciutadans	
estrangers	insuficientment	docu-
mentats».	
	 Dimarts	passat,	IU	i	ICV	van	sol-
licitar	que	el	ministre	de	l’Interior	
comparegui	al	Congrés	per	infor-
mar	sobre	aquest	assumpte.	ERC,	
que	dijous	va	fer	la	mateixa	petició,	
també	va	demanar	que	els	seus	dipu-
tats	al	Congrés	siguin	autoritzats	a	
visitar	el	CIE	de	la	Zona	Franca.	H

La petició de final 
dels llimbs legals va 
reunir en hores més de 
mil firmes ciutadanes

IU, ICV i ERC insten 
el ministre de l’Interior 
a donar explicacions 
al Congrés


