Territori hostil

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM) és una xarxa d’entitats que treballa per la defensa
dels drets de les persones migrants i de llur ple accés a la ciutadania. El SJM està
impulsat per la Companyia de Jesús, s’integra dins el Sector Social i és la concreció del
seu treball a l’àmbit de les migracions.
Formen part d’SJM les entitats socials jesuïtes que treballen a Espanya amb i per les
persones migrants: Centros Pueblos Unidos y Padre Rubio de la Fundación San Juan del
Castillo (Madrid), Fundació Migra Studium (Barcelona), Asociación Claver (Sevilla),
Fundación Ellacuría (Bilbao), SJM Valencia, la Fundación Red Íncola (Valladolid), la
Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro Padre Lasa (Tudela) y la Asociación
Loiola Etxea (Sant Sebastià).
L’SJM disposa d’una oficina tècnica a Madrid i d’una oficina d'atenció jurídica i
observació de drets a Melilla. A més, col·labora con l’Institut Universitari d'Estudis sobre
Migracions IUEM de la UP Comillas i amb la Delegació Diocesana de Migracions de
Nador (El Marroc).
L’SJM aspira a abastar el conjunt de les dimensions del treball per la justícia
acompanyant i defensant la persona migrant en totes les fases del seu procés migratori.
L’SJM treballa en aliança amb altres organitzacions per tal de prevenir les causes de la
migració forçosa a l’origen. Present a la frontera sud espanyola, acull des de la mateixa
arribada al territori. Mitjançant l’hospitalitat, acompanya els processos d’acollida,
d’integració i de ciutadania; els processos d’inclusió social, l’accés a drets, la plena
participació a la societat, el reforçament associatiu, la gestió de la diversitat cultural i
religiosa, la visibilitat de la dona migrant treballadora a la llar, etc. Igualment, treballa en
processos d’exclusió: CIE, situacions de nova emigració i expulsió. Es fa present en
contextos de detenció i internament garantint el compliment d’estàndards de drets
humans, acompanyant processos d’expulsió i retorns en context europeu efectuats
segons el Reglament de Dublín. A més, du a terme una tasca de sensibilització a la
ciutadania i d’incidència amb els poders públics sobre les qüestions de política
migratòria, integració i convivència social, i la cooperació i la coherència de mesures
polítiques.
www.sjme.org
info@sjme.org
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RESUM EXECUTIU
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L’any 2021 hi va haver menys persones estrangeres internades per la
concurrència de tres factors: la reducció de places en aplicació dels protocols de
prevenció de COVID-19, les obres de reforma començades en alguns centres i la
impossibilitat d’executar expulsions i devolucions a Estats que tenien tancades
les seves fronteres exteriors.
A les seves visites, les entitats de l’SJM varen observar que va augmentar la
proporció de persones internades amb ordres d’expulsió, fins i tot just per
estada irregular, que resolien procediments incoats durant el primer període de
confinament l’any 2020.
Va haver contagis de COVID-19 malgrat l’aplicació dels protocols de prevenció.
Els aïllaments perllongats imposats en conseqüència varen incidir sobre la salut
mental de les persones internades; així com la gestió va provocar un profund
malestar laboral de la plantilla policial del CIE d’Hoya Fría a Tenerife.
La mirada de l’SJM es fixa en tres formes d’hostilitat observades als CIE l’any
2021: traves a la denúncia i investigació d’agressions policials, deficiències a
l’atenció medicosanitària i obstacles a les visites de les organitzacions socials.
La Direcció General de la Policia torna a mostrar opacitat quan no ha enviat dins
el termini legal a l’SJM les dades sol·licitades sobre: entrades irregulars a territori
espanyol, detencions a persones estrangeres en el marc del dret sancionador
d’estrangeria, acords de devolució, ordres d’expulsió, internaments en CIE i
persones a dispositius d’atenció humanitària.
Les persones internes que voldrien denunciar maltractaments policials troben
obstacles com: conducció a una cel·la d’aïllament, presència policial durant
l’examen mèdic, acceleració de la repatriació forçosa, obstacles per a accedir a
les vies de comunicació dels fets, tracte hostil als qui gosen denunciar, dificultats
per a identificar a les persones responsables, etc.
Les deficiències més destacables dels serveis medicosanitaris són: la manca
de coordinació interadministrativa per tal de conèixer l’historial clínic d’interns
derivats des d’altres institucions; les atencions medicosanitàries en presència
d’agents de policia, les atencions sense intèrpret; el regim d’aïllament en casos
de COVID-19; la manca d’atenció als problemes relacionats amb la salut mental;
així como la manca d’emissió i enviament de comunicacions de lesions a
l’autoritat judicial corresponent.
Quan els jutges de control del CIE de Barcelona varen restablir les visites de les
organitzacions de la societat civil en funció de l’evolució de la pandèmia, el
director les sotmeté a condicions summament restrictives.
L’any 2021 hi hagué sentències rellevants sobre: la responsabilitat penal en
casos de suïcidi d’interns, la documentació suficient per tal de determinar l’edat
d’un intern sense recórrer a proves, quan és improcedent la sol·licitud
d’autorització judicial d’internament, la sanció de la mera estada irregular o el
deure de motivar las ordres de expulsió dictades segons l’article 57.2 LO 4/2000.
El discurs polític fantasieja amb el nou model de CIE que garanteix el respecte
de la dignitat i dels drets humans de les persones internades: però la realitat
revela la distància entre el funcionament dels CIE i la normativa que els regula.
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PRÒLEG: DE L’HOSTILITAT A L’ESPERANÇA
P. Stanko Perica SJ, director del JRS-Sudest d’Europa.

Vivim en una època en què costa presentar la realitat tal qual. Els ‘spin doctors’ es valen
de tàctiques enganyoses i manipuladores per inflar dades tergiversades. Les ‘fake news’
inventen realitats alternatives per donar suport a teories de la conspiració i
especulacions fal·laces. Les ‘Nudge unities’ recorren a la suggestió per influir en el
comportament i la presa de decisions de grups o individus. Les campanyes publicitàries
es fan servir sovint per replantejar o modificar la percepció d'un assumpte segons els
interessos del client. Els polítics recorren regularment a l'anomenada ‘cherry picking’: la
presentació al públic de fets selectius. Aquestes pràctiques no donen resultat quan es
limiten a comptar mentides, fàcils de desmuntar quan són mentides pures i simples
perquè es poden comprovar les afirmacions i denunciar el mentider. La falsedat es torna
convincent quan entra en simbiosi amb les emocions humanes: simbiosi que potencia
l’embolcall i li confereix eficàcia persuasiva.
El nostre enteniment no està prou ben equipat per enfrontar-se a aquest mecanisme de
construcció de la realitat. La nostra ment, com a verificadora de fets, està avesada a
parar atenció als enganys simples i a revelar les incoherències físiques. Però ens
quedem en un punt cec quan afecten les emocions. La bellesa de les matemàtiques
consisteix a percebre la veritat sense esforç, com va dir un cèlebre matemàtic. Però la
majoria de veritats no són purament matemàtiques. Per això, l’amor és cec, com l’odi.
Una combinació inflamable d’ignorància i de prejudicis és explosiva. És la força que pot
justificar qualsevol forma de radicalisme, fins i tot les restriccions dels drets humans.
Amb quina facilitat i subtilesa ens desinteressem i ens tornem inconscients!
El nostre poder de comprensió de la realitat és una capacitat que requereix entrenament.
Evidentment, no ens podem convertir en ordinadors sense emocions i, per tant, lliures
de prejudicis. Però podem i hem de ser més madurs i conscients de nosaltres mateixos,
com convida la màxima dèlfica γνώθι σε αυτόν (coneix-te a tu mateix). També podem i
hem d’estar ben informats per discernir les dades falses. Però, fins i tot la persona més
equilibrada i informada emocionalment seguirà sent només un observador, crític i cínic
si es vol, però només un espectador. El que hem de fer, per dir-ho amb les cèlebres
paraules del Papa Francesc, és “embrutar-nos les mans”: involucrar-nos, tocar la realitat
dolorosa amb les nostres mans, no només per tal de conèixer-la, sinó per a transformarla.
L’informe anual sobre els CIE a Espanya de l’SJM és fruit d’aquesta manera de fer. Ho
han elaborat persones que han bussejat en la realitat incòmoda d'aquests penats sense
condemna. Es pot llegir com a recopilació d'informació o com a invitació a rebel·lar-se.
Però la lectura més profunda i eficaç és la que deixa que aquest informe ens afecti, que
premi les nostres emocions. Quan els voluntaris del JRS arriben a Bòsnia i veuen els
immigrants encallats allà, la primera impressió que comparteixen és la sensació de
trobar-se en una altra dimensió, en un món molt diferent del de l’abundància i la
prosperitat a què estan acostumats. Després comparteixen com la trobada amb les
persones que pateixen va canviar la seva perspectiva, la importància de les prioritats
vitals, el pes dels seus problemes. En això consisteix fer el camí que va de la duresa a la
dolçor, de la rigidesa a la compassió, de l’hostilitat a l’esperança. Quan ens armem de
valor per operar aquest canvi emocional estarem un pas més a prop de tornar la dignitat
a les persones internades als CIE.
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PANORAMA DE L’INTERNAMENT L’ANY 2021
La meva primera impressió va ser que era igual que una presó, exactament igual, tret
de la diferència que els visitants no tenim els mateixos impediments d'accés que dins
una presó. Veig el CIE de la Piñera com una presó antiga i ruïnosa, i el futur CIE de
Botafuegos com una altra presó, més moderna i adaptada, però presó.
Si em pregunten què és un CIE explicaria la teoria: un lloc on tanquen persones que
encalcen creuant irregularment la frontera o al carrer sense documentació -i alguna
circumstància agreujant-, fins que decideixen si les treuen del país, encara que a
vegades es confonen i no les expulsen; i explicaria la pràctica: com a presons on hom
amaga persones que no han fet res.
[Erika. Estudiant en pràctiques que visita el CIE d’Algesires.]
2021 va ser un any singular, perquè hi va haver CIE buits o amb ocupació reduïda durant
períodes més o menys llargs. Els CIE de Madrid i Barcelona van funcionar pràcticament
tot l’any, però limitant les xifres de persones internades per la combinació de factors
següent:
El primer és l'aplicació dels protocols de prevenció de la COVID-19 dissenyats per la
direcció de cada CIE i recolzats pels jutges de control al llarg del 2020 (crida l’atenció
que, un any més tard, no hi hagi un protocol comú adaptable a la peculiaritat
arquitectònica de cada centre i que algun CIE no hagi divulgat el seu propi).
El segon va ser la inutilitat de l’internament durant els mesos en què altres Estats es
negaven a readmetre persones tornades o expulsades per raons sanitàries,
especialment Algèria i el Marroc. Fins al març el Marroc va readmetre els seus nacionals
en aeronaus de Royal Air Maroc que aterressin a El-Aaiun. Algèria va readmetre els seus
nacionals algunes vegades puntuals, més aviat per via marítima.
El tercer van ser les obres de reforma als CIE de València i de Múrcia: finalitzades les
obres de València al juny, van ser traslladats els interns des de Múrcia perquè
comencessin allà les obres. El CIE d’Algesires va reprendre el funcionament al gener,
també amb xifres limitades, finalitzades les obres de renovació. En canvi, va estar buit
entre juliol i desembre, tret d'uns dies de setembre en què hi va haver uns quants interns.
També es va interrompre l'internament als CIE de Las Palmas i Tenerife entre finals de
juny i començaments de juliol, romanent buits fins al final de l’any.
Els que van visitar els CIE de Madrid, Barcelona i València van percebre un equilibri més
gran entre els nombres d’interns per causes d’expulsió i de devolució que l’observat els
últims cinc anys, quan prop del 90% dels internaments havia tingut causes de devolució.
L’equip de visites del centre Pueblos Unidos al CIE de Madrid va observar que força de
les persones internes amb causa d’expulsió per mera estada irregular tenien ordres
dictades el 2020, concretament durant el primer període de confinament. El patró més
habitual era la detenció i la comprovació documental en els desplaçaments cap a la
feina, a la mateixa localitat o no, fins i tot entre diverses províncies quan es tractava de
temporers agrícoles. En aquell moment, i durant força temps, el tancament de les
fronteres exteriors impedia executar les ordres d’expulsió: va ser com rescabalar-se una
vegada que van deixar de ser inexpulsables a la pràctica. Les persones visitants també
van percebre majors proporcions de persones amb nacionalitats diferents de la
marroquina i l’algeriana: colombiana, albanesa, georgiana… En canvi, mentre hi va haver
interns a Las Palmas i a Tenerife, les seves nacionalitats marroquina, mauritana,
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senegalesa… van reflectir bé les dinàmiques migratòries cap a l’arxipèlag. A Algesires
uns quants marroquins amb ordre d’expulsió van romandre prop d’una setmana al gener
per ser expulsats via Madrid, sent la resta algerians que estaven prop de seixanta dies
abans de quedar en llibertat i ser substituïts per altres: com en un intent de mantenir
retencions per si Algèria decidia readmetre’n alguns en algun moment.
L’aplicació de protocols de prevenció no va impedir que es produïssin contagis a
Múrcia i Tenerife a finals de gener, a Madrid a l’agost. El brot de Tenerife va afectar uns
trenta interns, un dels quals va haver de ser hospitalitzat. La Confederació Espanyola de
Policia va denunciar la manca d’equips de protecció per al personal, la insuficiència dels
protocols de prevenció i les males condicions estructurals i materials del CIE. A Múrcia,
quatre interns van resultar positius el 31 de gener i van haver de patir aïllament al CIE.
Es va donar el cas que tres interns posats en llibertat van esser positius, per la qual cosa
van haver de sotmetre’s a aïllament en recursos assistencials de la regió.
Cal advertir altres problemes de salut diferents del coronavirus: com el febrer, l’intent de
suïcidi d’un intern que patia una depressió i altres problemes de salut mental,
sorprenentment sotmès a aïllament. Són preocupants els testimonis de deficiències
diverses de l’atenció medicosanitària que deixen traslluir altres formes d'hostilitat:
manca d’intèrprets, atencions en presència d’agents de policia després d’episodis
violents, descoordinació amb altres institucions sanitàries, menyspreus, etc.
També és palès el recurs anòmal a l’internament: com quan alguns senegalesos
recentment desembarcats a les Canàries i deixats en llibertat havien volat a la Península
pels seus propis mitjans, sent detinguts a l'aeroport de Barcelona i internats al CIE de
Zona Franca amb la causa de devolució per entrada il·legal, malgrat la doctrina judicial
que no permet l’internament per aquesta causa quan l’autorització judicial no s'ha
sol·licitat durant el període de 72 hores de detenció policial immediat a l’entrada il·legal
o contravenint la prohibició d’entrada.
Va ser notable un cert grau de conflictivitat als CIE malgrat la limitació de les xifres
d’internament, que ofereix un marge favorable perquè els agents de policia i el personal
de servei hagin dispensat un tracte més humà als interns. Tot i això, les organitzacions
de la societat que visiten persones internades al CIE d’Aluche van elevar diverses
queixes al Defensor del Poble denunciant agressions físiques i verbals a persones
internes per part de funcionaris de Policia de les quals han rebut testimoni, recollint
indicis. Més enllà d’aquests testimonis sobre actuacions, les organitzacions observen la
negligència dels serveis mèdics quan atenen alguna persona interna amb lesions, ja que
no emeten els informes corresponents. Denuncien, així mateix, l’acceleració de
l’execució de la repatriació de les persones víctimes o testimonis de la violència sovint
sense comunicació prèvia. A això concorre la falta de diligència en la tramitació de
sol·licituds de protecció internacional dins del CIE. A aquestes realitats, observades
directament per l’SJM, s'uneixen els obstacles a les visites d'interns posats
sistemàticament per la direcció del CIE de Barcelona a l’equip de la fundació Migra
Studium, als serveis religiosos i altres entitats.
La mirada de l’SJM s’atura en tres formes d’hostilitat observades als CIE el 2021:
agressions policials i traves a la denúncia i investigació pertinents; deficiències
cròniques en l'atenció medicosanitària; i obstacles a les visites de les organitzacions de
la societat civil. No és una mirada subjectiva, privativa de l’SJM i altres organitzacions
de la societat civil. Els casos d’hostilitat observats, en els tres camps, són corroborats
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pel Defensor del Poble, les recomanacions i suggeriments dels quals són molt
expressives; així com per algunes resolucions judicials.
Com en anys anteriors, és interessant estudiar les principals resolucions judicials que
tutelen altres drets vulnerats al voltant de l’internament (també a la devolució i l’expulsió
dels procediments dels quals és mesura cautelar), que val la pena repassar. Tot i que la
selecció ve acotada normalment per la publicació a l’any 2021, hi ha dues resolucions
del març del 2022 que cal estudiar per no exposar una doctrina fixada el 2021 que ja ha
quedat obsoleta.
També és convenient seguir breument el tractament polític dels CIE a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat i als diaris de sessions de la Comissió d’Interior del
Congrés dels Diputats, especialment sobre la construcció del nou CIE d’AlgesiresBotafuegos i de la reforma del suprimit CIE de Fuerteventura-Matorral.
Cal corregir sempre la mirada sobre l’internament a partir de les xifres oficials que
ofereix el Ministeri de l’Interior a través del Portal de la Transparència. Però el ministeri
de l’Interior fa gala d’opacitat on la llei ordena transparència.
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PROPOSTES CONCLUSIVES
La Comissió d’Interior del Congrés dels Diputats no tindria fàcilment per bona la quimera
del “nou model que garanteix el respecte a la dignitat i als drets humans de les persones
internades” per poc que s’apliqui a observar a fons i de prop la realitat dels CIE en diàleg
amb els jutges de control, el Defensor del Poble i les organitzacions de la societat civil
que visiten les persones internades. Els CIE encara estan molt lluny de complir el marc
normatiu actual.
El Ministeri de l’Interior ha d’explicar perquè pressuposta partides per a la reforma d’un
CIE suprimit mitjançant l’Ordre del ministre de l’Interior 675/2018, de 25 de juny,
publicada al BOE del 26 de juny com a terme d’una iniciativa política dels grups
parlamentaris que sostenen el Govern d'Espanya, i el preàmbul del qual motiva per què
procedeix la seva supressió definitiva.
Els agents jurídics (defensa lletrada, fiscalia i judicatura) han d’extremar la seva
diligència perquè no s’interni a: adolescents amb una majoria d’edat dubtosa; persones
amb acords de devolució no executats en el termini de deu dies des que van ser dictats
i havien quedat en llibertat; persones amb ordres d’expulsió per mera estada irregular,
etc.
Mentre es mantingui la institució de l’internament, cal assegurar el respecte de la
normativa que el regula, impedint la discriminació segons el CIE concret en què s’interni
cada persona estrangera. En aquest sentit, cal comptar amb normes de règim interior a
cada CIE d’accés públic, que adaptin el Reglament de funcionament i règim interior dels
CIE a les circumstàncies de les instal·lacions.
Concretament, cal comptar amb una regulació de les visites de les organitzacions de la
societat civil a les persones internades als CIE que estengui les millors pràctiques
verificades en l’actualitat i impedeixi la restricció arbitrària per part de la direcció de cada
centre.
Cal garantir la dignitat de les persones internades als CIE, acceptant i aplicant les
recomanacions i suggeriments del Defensor del Poble, així com les resolucions dels
jutges de control sobre:
•

•

El dret a la salut física i psíquica de les persones internes, modificant en
conseqüència el plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte
d’assistència mèdica-sanitària.
El dret a la integritat de les persones internes extremant la prevenció, detecció,
investigació i sanció d’agressions als CIE, especialment dels agents de policia.

L’experiència adquirida durant la pandèmia amb el tractament de les persones
internades a CIE que van donar positiu a COVID-19 exigeix replantejar les condicions de
l’aïllament prolongat a què se’ls sotmet perquè no impactin negativament sobre la salut
mental.
La Direcció General de la Policia ha de lliurar les dades sol·licitades en termini segons
l’article 20.1 de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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