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33 Una dona es dirigeix a l’entrada del centre d’internament d’estrangers de la Zona Franca, divendres passat.

JULIO CARBÓ

26.000 estrangers van passar 
pels CIE d’Espanya el 2010

TONI SUST / MARIA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

S
egons l’informe de Mireo
grup, una xarxa euroa
fricana d’entitats socials 
que treballen amb immi

grants, més de 26.000 sense papers 
van estar en algun dels nou centres 
d’internament d’estrangers (CIE) 
que hi ha a Espanya el 2010. Tan sols 
a Barcelona, pel CIE de la Zona Fran
ca, aquest any hi van passar 1.742 fo
rans. Segons advocats i entitats so
cials, la majoria eren persones que 
no havien delinquit, capturats en 
batudes.

ELS NÚMEROS DE BCN

1.742 interns; 561 d’ells 
van quedar lliures
Una de les crítiques als centres d’in
ternament d’estrangers és el fet  
que una proporció molt significati
va dels seus interns no arriben a ser 
expulsats perquè al final poden de
mostrar el seu arrelament. És a dir, 
que hi ha molts internaments inne

La majoria dels ‘sense 
papers’ retinguts   
són treballadors 
i d’origen magribí

Un de cada tres 
interns en el de 
Barcelona va acabar 
eludint l’expulsió

cessaris. Segons la fiscalia d’estran
geria de Barcelona, el 2010 un total 
de 1.742 van passar pel centre de la 
Zona Franca. D’ells, 561 interns van 
acabar evitant l’expulsió, és a dir, el 
33% del total. Segons la fiscalia, per 
nacionalitat, la majoria dels interns 
eren marroquins (547), seguits en 
nombre pels algerians (351) i pels 
bolivians (106).

LA REFORMA I EL PERÍODE 

Una estada mitjana  
de 24 dies al centre
Segons la mateixa font, els interns a 
Barcelona el 2010 van estar de mitja
na 24,3 dies al CIE. Això suposa gaire
bé un terç del període màxim previst 
des del 2009, quan aquest va passar 
de 40 a 60 dies. La fiscalia va criticar 
al mes de juliol l’ampliació en vista 
de la dada citada inicialment. El fis
cal Fernando Rodríguez Rey, encar
regat d’estrangeria, va considerar 

només hi ha homes, amb l’excepció 
d’algunes estades puntuals de pros
titutes a l’espera de ser traslladades 
a un altre CIE.
 Santacana coincideix amb l’ad
vocada Olga Hernández, presiden
ta de l’Associació Catalana de Pro
fessionals de l’Estrangeria, que tam
bé subratlla que la gran majoria 
dels interns de la Zona Franca «són 
detinguts en batudes a la plaça de 
Catalunya». Segons el parer d’Her
nández, la «mala sort» influeix, però 
probablement hi influeix més l’apa
rença: segons l’advocada i segons 
molts altres observadors, les deten
cions estan orientades per l’aspecte 
d’estranger: pell fosca. Ella afirma 
que la majoria dels interceptats són 
treballadors en part perquè moltes 
de les batudes es fan en hores d’ana
da o tornada del lloc de treball, so
vint en mitjans de transport públic i 
en ocasions als aeroports: «Abans ho 
feien, buscant familiars que n’espe
raven d’altres».
 Santacana indica un percentat
ge: «El 90% de les persones del centre 
a qui ha atès com a lletrat són treba
lladors». Els que tenen antecedents, 
remarca, «són la minoria». La proce
dència dels interns «és molt arbitrà
ria, depèn de les èpoques i els con
trols que faci la policia». A vegades, 
sosté afegintse a altres denúncies 
similars, l’explicació «obeeix a un 
criteri tan simple com la programa
ció de vols d’expatriació». Hi ha avió 
al Marroc, es detenen marroquins. 
Santacana ofereix dades de la vida al 
centre: «La vida és sobretot avorrida. 
Les possibilitats d’oci que hi ha són 
mínimes». H

provat que no tenia sentit ampliar 
el temps màxim previst per decretar 
l’expulsió o tornar a posar en lliber
tat els forans.

EL PERFIL DE L’INTERN

Home, de 20 a 45  
i en entorn urbà
No resulta fàcil separar estadística
ment amb tota precisió els interns 
dels centres d’internament d’es
trangers que han delinquit dels que 
van ser detinguts en situació irregu
lar, però tan sols eren responsables 
d’una falta administrativa. Es trac
ta de dos col·lectius que són barre
jats sense miraments en l’actuali
tat. Segons Sergi Santacana, advo
cat especialista en estrangeria que 
atén habitualment interns del CIE, 
el perfil mitjà respon al d’un home 
d’entre 20 i 45 anys, «la majoria amb 
feina i de nacionalitats diverses». No 
hi ha dones, perquè a la Zona Franca 

Entre tots, l’es-
pai de debat de 
la web d’EL PE-
RIÓDICO ide-
at per tractar te-

mes d’actualitat, mantindrà actiu 
fins divendres que ve el debat so-
bre què s’ha de fer amb els cen-
tres d’internament d’estrangers 
(CIE). Els lectors poden intervenir 

en la discussió, a la qual han es-
tat convidats diferents experts. 
Durant la jornada d’ahir, l’exfiscal 
Carlos Jiménez Villarejo va insis-
tir que, si bé «el fenomen migra-
tori ha de ser regulat i ordenat», 
aquesta regulació ha de partir del 
«respecte rigorós dels principis 
constitucionals i de l’ordenament 
jurídic».

Lectors i experts debaten a la web  
d’EL PERIÓDICO sobre els centres

El grup de treball 18D, vinculat 
al moviment indignat del 15M, 
ha posat en marxa a Espanya una 
campanya per reclamar el tan
cament dels nou centres d’inter
nament d’estrangers (CIE). L’acte 
central d’aquesta iniciativa ciu
tadana tindrà lloc divendres que 
ve amb concentracions convoca
des davant de les delegacions del 
Govern de les poblacions on hi 
ha CIE.
 L’acció, que compta amb el 
suport de la federació d’associa
cions de veïns de Barcelona (FA
VB), inclou un manifest en què, a 
més de la clausura dels centres, es 
reclama que s’aclareixin les cir
cumstàncies de la mort d’Idrissa 
Diallo, que hi va perdre la vida el 
5 de gener. També demana que es 
designin els jutjats que s’encar
regaran de vetllar perquè al cen
tre barceloní no es vulnerin els 
drets dels interns, una mesura 
que, com va informar aquest di
ari diumenge passat, tan sols de
pèn de l’autorització de la sala de 
govern del TSJC. H

El 15-M i la 
federació de 
veïns de BCN 
reclamen 
tancar el centre

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La campanya d’EL PERIÓDICO 
per reclamar al Ministeri de l’In
terior que aprovi, de manera ur
gent, un reglament que definei
xi el funcionament dels CIE i de
termini els drets a què es poden 
acollir els seus interns, va supe
rar ahir a la nit els 3.100 suports 
ciutadans. En la missiva també se 
sol·licita que «la policia assumei
xi la vigilància exterior del cen
tre i que l’interior quedi en mans 
d’especialistes en intervenció so
cial». Aquesta demanda, que els 
mateixos professionals de la Poli
cia Nacional subscriuen, es com
pletaria amb un servei d’assistèn
cia sanitària de 24 hores.
 Als més de 3.100 suports ciu
tadans, vehiculats a través de la 
comunitat on line Actuable, s’hi 
han de sumar els del Consell de 
l’Advocacia Catalana (que repre
senta els 14 col·legis d’advocats 
que hi ha a Catalunya), CCOO i les 
oenagés SOS Racisme, Fedelatina 
i l’Associació Catalana de Defen
sa dels Drets Humans. H

La campanya 
del diari suma 
ja més de 3.100 
firmes contra 
els llimbs legals
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