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La gestió de la immigració LLL

La federació d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social (ECAS) es va adhe·
rir ahir a la campanya que pro·
mou EL PERIÓDICO per recla·
mar al Ministeri de l’Interior que 
aprovi, de manera urgent, el re·
glament dels centres d’interna·
ment d’estrangers (CIE). Mentre 
no existeixi aquest reglament, 
que està previst en la llei d’estran·
geria de l’any 2009, els nou cen·
tres que a Espanya acullen els sen-
se papers pendents d’expulsió es 
troben en una situació de llimbs 
legals. Hi ha diverses oenagés i 
entitats de defensa dels drets hu·
mans que han denunciat repe·
tidament que, sense una regla·
mentació específica, les perso·
nes que estan ingressades en un 
CIE tenen menys garanties que 
els interns d’un centre peniten·
ciari.
 La coordinadora de la Comis·
sió d’Immigració de les ECAS, 
Ágata Sol, va explicar ahir que 
«la federació entén que privar de 
llibertat una persona que no ha 
comès cap delicte és una aberra·
ció, ja que es criminalitza la per·
sona i, per extensió, tot un col·
lectiu» pel mer fet de trobar·se en 
una situació administrativa no 

regularitzada. El que s’hauria de 
fer, va insistir Sol, «és regularit·
zar aquestes situacions». «El des·
cens del flux migratori cap al nos·
tre país és una oportunitat per 
reconduir la qüestió, resoldre si·
tuacions pendents i centrar els 
esforços en la cohesió social», va 
afegir.
 La campanya del diari, en la 
qual es pot participar a través de 
la web (www.elperiodico.cat) i 
del portal de la xarxa Actuable 
(www.actuable.es), estava a punt 
d’arribar ahir a la nit, al tanca·
ment d’aquesta edició, als 4.000 
suports ciutadans. A aquests 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, 
SOS Racisme, Fedelatina i l’Asso·
ciació Catalana de Defensa dels 
Drets Humans. En la carta envi·
ada al ministre Fernández Díaz 
se sol·licita també que «la policia 
assumeixi la vigilància exterior 
del centre i que l’interior quedi 
en mans d’especialistes en inter·
venció social». Aquesta deman·
da es completaria amb un ser·
vei d’assistència sanitària de 24 
 hores. H
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Interior reconeix les «carències 
i les insuficiències» dels CIE
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E
ls centres d’internament 
d’estrangers (CIE) presen·
ten «carències i insuficièn·
cies». Aquesta vegada no 

ho diuen les entitats socials, ni els 
indignats, sinó el Ministeri de l’In·
terior, departament del qual depe·
nen. Així ho va admetre ahir a la nit 
el secretari d’Estat de Seguretat, Ig·
nacio Ulloa, que va assegurar en de·
claracions a la Cadena SER que en·
tre els primers papers que va trobar 
sobre la taula després de prendre 
possessió del càrrec hi havia un in·
forme de la Inspecció del ministe·
ri sobre la situació dels CIE. «És in·
dubtable que podem millorar en 
aquest aspecte», va afirmar Ulloa, 
que va dir que havia estudiat també 
les múltiples denúncies i queixes de 
les oenagés i del Defensor del Poble 
sobre abusos als centres d’interna·
ment d’estrangers.
 El secretari d’Estat, no obstant, 
va evitar comprometre’s en relació 
amb la demanda d’una reglamenta·
ció que posi fi als llimbs legals en què 
es troben els estrangers internats en 
els nou centre d’internament d’es·
trangers que hi ha a Espanya. EL PE·
RIÓDICO impulsa aquesta petició, 
que compta amb el suport de diver·
ses entitats socials, professionals i 
ciutadanes. Ulloa va indicar que el 
desenvolupament reglamentari es·
tà entre les seves prioritats, però va 
condicionar l’elaboració d’aquesta 
norma a la consecució d’un acord 
amb el Ministeri de Treball. Aquest 
procés, segons va suggerir el propi 
alt càrrec d’Interior, no seria breu.
 Ulloa va insistir que, mentres·
tant, la voluntat d’Interior és «esfor·
çar·se perquè la situació dels interns 
reuneixi les condicions mínimes 
d’higiene, salubritat, alimentació i 
règim de vida». Declaració d’objec·
tius amb la qual, implícitament, va 
reconèixer que aquestes condicions 
mínimes no es donen sempre en l’ac·
tualitat.

PRESES DE POSICIÓ A BCN / L’Ajunta·
ment de Barcelona va rebutjar ahir, 
per la seva banda, la proposta d’ICV 
d’instar el Govern central a clausu·
rar el centre de la Zona Franca. En 
realitat, es tractava que els partits 
es veiessin obligats a posicionar·se 
sobre el CIE i sobre la conveniència 
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que continuï funcionant com fins 
ara, amb l’opacitat com a norma i 
amb característiques pitjors que les 
d’una presó quan els seus interns no 
són allà per haver comès un delic·
te sinó una falta administrativa, la 
d’estar en situació irregular a Espa·
nya.
 La proposició del grup que encap·
çala Ricard Gomà constava de dos 
punts subjectes a una sola votació. 
El primer era la petició que el consis·
tori, que no té competències sobre la 
instal·lació, instés l’Executiu central 
a tancar·la. El segon advocava per la 
«immediata aprovació d’un regla·
ment de funcionament intern dels 
CIE per garantir el respecte als drets 
humans», mentre no es procedeix a 
clausurar·los. Una reclamació que 
no hauria de ser necessària, ja que 
el Govern havia de tenir·lo redactat 
abans del juny del 2010. 
 Convergents i socialistes van pro·
posar a ICV que es votessin separa·
dament, però Gomà no va cedir. A 
part dels ecosocialistes, la proposi·
ció només va tenir el suport del regi·
dor d’Unitat per Barcelona Joan La·
porta, malgrat que, com els altres, 
era més partidari de defensar la re·
gulació que el tancament. El PP va 
rebutjar de ple els dos punts. H

33 La façana del centre d’internament d’estrangers de la Zona Franca, la setmana passada.
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El debat a la web 
del diari s’anima 
amb lectors, 
experts i polítics

33  Entre tots, 
l ’espai de de-
bat de la web 
d’EL PERIÓDI-

CO ideat per tractar temes d’ac-
tualitat, mantindrà actiu fins di-
vendres el debat sobre què s’ha 
de fer amb els centres d’interna-
ment d’estrangers (CIE). Els lec-
tors poden intervenir en la discus-
sió, a la qual han estat convidats 
diferents experts. 

33  Els comentaris relatius a 
aquesta qüestió es van animar 
notablement ahir. Es va poder lle-
gir, per exemple, els portaveus de 
CiU, PSC i ERC, als quals els ciu-
tadans van plantejar preguntes. 
L’exsecretari d’Immigració amb 
el tripartit, Oriol Amorós, va de-
fensar «que més val tenir la porta 
entreoberta i no tancada del tot, ja 
que aleshores, les entrades es fan 
per la finestra».

J La proposta de tancar 
els centres d’internament 
d’estrangers s’ha fet un 
forat a internet. El hashtag 
#razonesCIErre va arribar a ser 
un dels que més presència van 
tenir a la xarxa social Twitter 
durant algunes hores ahir. El 
tema seguirà d’actualitat. Avui 
serà presentada a Barcelona 
una campanya en pro del 
tancament dels CIE en la qual 
participen més de 120 entitats, 
entre les quals hi ha la Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Barcelona (FAVB).

J El 18-D, vinculat al moviment 
del 15-M, ha posat en marxa una 
campanya a tot Espanya que 
després de la presentació de 
demà es traduirà divendres en 
una protesta davant la Delegació 
del Govern de Barcelona, com 
en altres localitats amb CIE.
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