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PRESENTACIÓ

Aquest ha estat el novè any que un grup de voluntaris i voluntàries visita les persones
internes al CIE de la Zona Franca.

Els objectius de les visites són l’escolta i acompanyament de les persones internes i

proporcionar informació sobre la seva situació, tot promocionant gestions per a la seva

defensa i l’accés al Servei d’Orientació Jurídica.

Aquestes visites són també una font per fer tasques d’incidència, denúncia i sensibilització

posant el focus especialment en la vulneració dels drets, en xarxa amb altres plataformes i

entitats de la societat civil per tal d’aconseguir millores en les condicions d’internament al

CIE i canvis en les polítiques d’estrangeria. Fruit d’aquestes tasques ha de ser l’augment de

transparència del Ministeri de l’Interior sobre el règim, funcionament i gestió dels

mecanismes de privació de llibertat, detenció i expulsió. Com a societat civil tenim dret a

saber a qui s’interna al CIE i per què i a qui s’expulsa o no s’expulsa i per què.

Durant el 2021, les visites presencials a interns han estat prohibides durant 170 dies. De

gener a juny, només va ser possible establir comunicació telefònica amb alguns interns i

acompanyar-los d’aquesta manera. A partir de juny, una resolució judicial, instada per una

queixa de Migra Studium, va obligar el CIE a reprendre les visites presencials. La Direcció

del CIE, però, va imposar unes “condicions operatives” que han obstaculitzat el

desenvolupament de la tasca de Migra Studium, entorpint el dret de visites d’interns,

famílies i organitzacions de la societat civil. Tot això sota una justificació pretesament

basada en la pandèmia per Covid-19.

Els obstacles per dur a terme les visites -o directament, la seva prohibició- també han estat

una forma de sensibilitzar i seguir denunciant l’existència de vulneracions de drets al CIE. El

2021 ha estat marcat per les dificultats per visitar, imposades directament per la pandèmia,

i posteriorment per una decisió judicial i la seva interpretació feta per la direcció del CIE.

El 2021, el CIE ha esdevingut de nou un lloc amb un internament agreujat dins del propi

internament previst a la Llei 4/2000, d’Estrangeria. Els interns han viscut en un penós

sobreinternament dins de la privació de llibertat ja prevista per la legislació. Les decisions

preses per justificar aquesta situació s’han basat en mesures contra la Covid-19. Tanmateix,

s’ha anat més enllà de les lògiques mesures de profilaxi sanitària i/o higiènica per imposar

d’altres de difícil justificació a la llum dels drets fonamentals dels interns i de la

transparència obligada de l’acció de l’Administració davant de la societat civil. És per això
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que el títol de l’informe fa referència a aquesta opacitat que sembla consustancial a l’actual

funcionament del CIE.

1. DADES SOBRE LES PERSONES VISITADES I LES CONDICIONS DE VIDA AL CIE

Al llarg de l’any 2021 l’equip de voluntaris i voluntàries de la fundació Migra Studium s’ha

fet present al costat dels interns del CIE de la Zona Franca amb tres objectius:

1. oferir acompanyament psicosocial als interns

2. contribuir a reduir els riscos de vulneració de drets i

3. afavorir una major transparència i responsabilitat de part de les autoritats

De gener a juny de 2021, les visites presencials van estar prohibides per la direcció del CIE.

En total, 170 dies. A partir del 18 de juny, ja va ser possible reprendre les visites

presencials.

El 2021, l’equip de Migra Studium va rebre 23 peticions de visites i va acompanyar

personalment a 21 persones privades de llibertat en el CIE de Zona Franca realitzant un

total de 39 visites individualitzades. Dels acompanyaments realitzats, 16 varen requerir una

atenció especialitzada. Tots els casos de persones visitades van ser homes, doncs tot i que

les obres de reforma del mòdul de dones van finalitzar el 2019, no hi ha hagut

internaments de dones. El mòdul de dones s’ha utilitzat per a la separació de grups

d‘interns homes en els casos de contagis positius per Covid-19 i quarantenes de contactes

estrets. En tot cas, Migra Studium no té constància oficial sobre l’ús del mòdul de dones,

sinó pel testimoni dels propis interns visitats.

L’equip de visites durant les primeres setmanes de 2021 va atendre, al menys amb una

visita, el 98% del nombre de peticions rebudes. Així, l’equip va exercir un dels drets

reconeguts als interns i a les organitzacions de la societat civil per la legislació. Ara bé,

convé no ser excessivament optimista i recordar que el total d’interns que ha sol·licitat ser

visitat per Migra Studium (23) representa de fet només un 8% aproximadament del total de

persones (304) que va estar internat al CIE de Zona Franca. Queda per tant un amplíssim

marge per garantir plenament aquest dret.1

1 A data de finalització d’aquest informe (finals de març de 2022) el Ministeri de l’Interior no
ha publicat encara les dades oficials sobre internament de l’any 2021 ni tampoc ha proveït les
dades requerides com a Servei Jesuïta a Migrants a través del portal de transparència. Com s’indica
a la nota de la Taula 2, el número total d’interns (365) s’ha inferit a partir de l’últim número
d’intern visitat que el centre assigna a les persones que són allà privades de llibertat.
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Les dades que oferim son només representatives de les persones que Migra Studium ha

visitat i no son necessàriament extrapolables a la població total internada, tot i que ajuden

a entendre l’internament, a posar-hi llum i rostre.

Respecte a la facilitat per dur a terme les visites, aquest ha estat el tema més conflictiu de

l’any 2021. Des que es van reprendre les visites presencials, les condicions a què han estat

sotmeses les visites per la Direcció del CIE es poden qualificar d’obstruccionistes. A l’apartat

3 d’aquest informe, informem abastament d’aquest assumpte.

Respecte als casos que van demanar un seguiment més especialitzat (veieu Taula V), la

pandèmia també ha continuat generant una casuística pròpia. En conjunt, 9 casos de 16

han tingut relació amb l’atenció sanitària deficient, és a dir a confinaments per covid-19

duts a terme en dures condicions d’aïllament, realització forçosa de proves d’antígens,

desatenció de malalties cròniques o greus o agudes dels interns diferents de la covid-19…

Malauradament, els especials casos de presumptes menors i de persones amb malalties

mentals i físiques, 2 i 1 de 16 respectivament, segueixen sent proporcionalment nombrosos

(18%). Recorden que la normalitat de l’internament, en mig de l’excepcionalitat pandèmica,

s’acarnissa amb la població més vulnerabilitzada.

Les persones visitades al llarg de 2021 eren de 3 nacionalitats declarades, 9 de cada 10

eren quals procedents del Magrib (22): 14 algerians i 8 marroquins. La resta de

nacionalitats té una presència residual. Com es va detectar des de 2018, hi ha una

tendència governamental d’internar nacionals magrebins al CIE de Barcelona. Aquesta

sobrerepresentació de persones procedents del Magrib pot ser conseqüència de diferents

motius. Primerament, l’esforç de part del Ministeri del interior d’augmentar la taxa

d’expulsions a través de la concentració d’interns nacionals de dos països que compten

amb acords bilaterals de readmissió de ciutadans en situació irregular. Així mateix, la2

proximitat geogràfica amb l’abaratiment conseqüent dels costos estructurals i logístics de

les expulsions, l’existència d’oficines consulars d’aquests països a la ciutat de Barcelona i el

caràcter dels Estats mencionats com a col·laboradors de les polítiques d’externalització del

control de fronteres (a través de l’admissió de nacionals de tercers països en trànsit),

2 El Marroc amb un acord en vigor des del 13 de febrer de l’any 1992:
 https://www.boe.es/boe/dias/1992/04/25/pdfs/A13969-13970.pdf i Algèria, amb acord en vigor
des del 18 de febrer de 2004:

https://www.boe.es/boe/dias/2004/02/12/pdfs/A06350-06352.pdf
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converteixen els ciutadans del Marroc i d’Algèria en la diana dels internaments al CIE de la

Zona Franca. Finalment, per la pandèmia de Covid-19, Algèria ha mantingut obertes les

seves fronteres amb Espanya més temps que no pas el Marroc. Com a conseqüència, el

darrer trimestre de 2021, amb el Marroc amb frontera tancada, han desaparegut els

interns marroquins i pràcticament el 100% dels interns era algerià.

Convé també ressaltar 14 interns que van sol·licitar asil, el 67% dels visitats. Davant la

possibilitat d’expulsions ràpides sense marge de defensa a través de les finestres de

fronteres obertes amb Marroc i Algèria, molts interns han demanat protecció internacional

com a últim recurs jurídic. És a dir, la indefensió real contra les expulsions provoca

l’augment de les peticions d’asil. Si els mecanismes establerts de defensa jurídica són

ineficaços, si no inexistents, no ens pot estranyar que les persones privades de llibertat

acudeixin a la via de la protecció internacional.

La falta d’accés a la informació fa desconèixer el destí final de més de 3 de cada 10 de

persones visitades per Migra Studium (35%), és a dir si foren efectivament

expulsades/retornades o si van ser posades en llibertat. En canvi, només una de cada 4 va

ser efectivament expulsada, segons ha pogut saber l’equip de visites.

En relació amb les condicions de vida dins del CIE, segueixen sent reiterades les queixes

dels interns sobre el fred a les cel·les durant les nits, la humitat constant al pati i a l’interior

de les zones comunes. Que els àpats es serveixen també freds, doncs queden preparats a

les safates una hora abans de l’entrada dels interns al menjador. Els testimonis inclosos a

l’apartat 2 d’aquest informe poden donar una idea del dia a dia dels interns al CIE.

Per acabar, volem ressaltar que la majoria d’interns demanava ser visitat per petició pròpia

o d’altres interns (78%). Les peticions han estat majoritàries per telèfon. També ha estat

significativa la proporció de peticions fetes per altres entitats (13%), com ara les que

formen part amb Migra Studium de la xarxa local contra el CIE: Tanquem els CIEs, SOS

Racisme i Centre Irídia. En canvi, el Servei d’Atenció Religiosa, que fins el març de 2020

entrava setmanalment a l’interior del CIE, ha estat inactiu des d’aleshores i no ha derivat

cap petició de visita. Tampoc el Servei d’Orientació Jurídica no ha demanat a Migra Studium

visitar cap intern ni tenim constància que el SOJ-CIE hagi orientat als interns a què es posin

en contacte amb Migra Studium.

A part de les visites individualitzades als interns, el programa ha realitzat fins a 25 accions

més de suport i defensa jurídica, que inclouen l’estudi, redacció, presentació o notificació

de queixes a la Direcció del CIE, als Jutjats d’Instrucció en funcions de control del CIE, el
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Defensor del Pueblo, l’Agència de Salut Pública de Barcelona o la Comissaria General

d’Estrangeria i Fronteres.

La pandèmia per Covid-19 i les restriccions a les visites per part de la Direcció del CIE han

provocat un esforç afegit d’incidència i denúncia pública per al projecte d’acompanyament

de Migra Studium, ja que la generació d’assumptes vinculats amb l’emergència

epidemiològica i sanitària ha provocat fins a 69 accions, entre aparicions en mitjans de

comunicació (48), comunicats de premsa (3, sovint en coordinació amb la xarxa local de

tancament del CIE, amb Irídia, Tanquem els CIE i SOS Racisme).

A més, actes rellevants de sensibilització i incidència i política durant 2021 han estat:

● El 30 de gener, la 7a. edició de la Vetlla de pregària davant del CIE aplegant més

d’una setantena d’entitats adherides.

● 12 de maig, trobada estatal d’equips de voluntaris de visites a CIE, organitzada per

SJM.

● 4 de juny, presentació pública de l’informe anual CIE d’SJM “Raó jurídica, desraó

política”

● 7 de juny , presentació de l’informe anual CIE de Zona Franca “Menys drets, més

patiment”

● 12 de juny, manifestació davant del CIE convocada i organitzada juntament amb

Tanquem els CIE, SOS Racisme, Irídia i altres entitats antiracistes.
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2. EL DRAMA HUMÀ AL CIE

El 2021 no ha canviat el fet que el CIE representa l’hostilitat vers les persones migrades.

Malgrat els 170 dies sense la possibilitat d’accedir-hi, el CIE ha tornat a mostrar el seu

rostre visible, físic i estructural de la voluntat cega de no acollir, de no reconèixer, de no

atendre a l’altre, al que és diferent, al que ve d’altres terres. En un món en pandèmia, hem

de seguir suportant polítiques que neguen l’acollida, la protecció, el reconeixement i

l’atenció.

Els interns són persones amb projectes migratoris i desitjos d’una vida millor, que estan a

punt d’ensorrar-se. Els somnis d’integració, de regularitzar la residència, de treballar,

d’estudiar, de rebre protecció internacional, de viure com a ciutadans a casa nostra, són

estripats al CIE: són molt poques les històries d’èxit dins del CIE, són pocs qui surten en

llibertat i arriben a poder refer la seva vida. Les voluntàries de Migra Studium saben que

sovint han d’acompanyar el fracàs i el patiment. Però és també aquí on es fa palesa la

humanitat, que és també molt fràgil, com ho és sempre la condició humana. Unes quantes

visites i unes quantes converses fan possible un acompanyament humà i humanitzador.

De tot això, també parlen els testimonis d’alguns dels interns visitats, redactats en primera

persona, tal i com van ser explicats a l’equip de voluntàries:

RÀBIA, CANSAMENT I FRUSTRACIÓ

Ahmed, 30 anys. Marroc. Ocupació en origen: treballador de la construcció

Entro en el locutorio de visitas saludando con desgana. Los días han ido pasando, y con

ellos, mi fuerza y mi carisma han ido apagándose... Es el día 51 de internamiento, y no

tengo muchas ganas de hablar, simplemente quiero estar. Con el paso del tiempo, siento

que mi desparpajo y vitalidad inicial han menguado. La voluntaria me pregunta si quiere

que llamemos a otro interno para que me ayude como traductor, pero rechazo el

ofrecimiento. No quiero compartir ese espacio y ese tiempo con nadie más. Me siento

totalmente saturado. Con el poco castellano que sé, con un marcado acento italiano fruto

de haber vivido durante diez años en Turín, consigo explicar que me siento muy cansado. El

abatimiento es palpable, también la soledad. Recuerdo mi primera visita con la voluntaria,

era mi quinto día de internamiento y me sentía fuerte, autosuficiente, resolutivo. Había

contratado a un abogado, y tanto mi novia como mis amigos estaban pendientes de mí.

Hoy, rozando el final del periodo de internamiento, mi abogado no contesta ninguna

llamada y siento que ni mi pareja, ni mis amigos parecen preocuparse tanto por mí. No
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quiero regresar a Marruecos. Llegué a Europa con 15 años. Ahora, ya con 30, solo quiero

poder establecerme aquí, hacer mi vida, pero las cosas no son tan fáciles. Me siento

enfadado, muy enfadado y rabioso. El día 58 de internamiento contacto con la voluntaria,

manteniendo la esperanza de quedar en libertad.

Ahmed va ser expulsat al Marroc desprès de 59 dies d’internament.

VULL ARREGLAR LA MEVA VIDA

Adil, 30. Marroc. Ocupació en origen: agricultor

- ¿Aloooo?

- Hola, soy voluntaria de Migra Studium.

Empezamos así una de nuestras conversaciones. Dentro del contexto de pandemia, las

visitas al CIE están prohibidas, pero no lo están las llamadas telefónicas.

Paso lentamente mis días de internamiento, intentando mantener la calma y con

paciencia, pero no siempre puedo. Intento conservar mi buen humor, pero a menudo me

quiebro, me enfado y me quejo. He contratado los servicios de una abogada que no está

haciendo nada, a pesar que la voluntaria también ha contactado con ella.

Estoy intranquilo, tengo una citación judicial mientras sigo interno en el CIE, pero nadie

contacta conmigo para preparar el juicio. Nadie sabe nada y nadie se esfuerza por arreglar

nada. Otra vez más, la soledad y el quedar de espaldas a todo y a todos es invisible fuera

de aquí.

Sin embargo, mantengo la esperanza, pues Marruecos ha cerrado las fronteras por la

pandemia y están dejando en libertad a otros internos, también marroquíes.

Recuerdo la última llamada de la voluntaria. La recibí con un “hoooooooooolaaaaaaaa”

interminable, lleno de alegría, casi efervescente. Han dejado en libertad a más internos

de mi país, y algunos de los policías me han dicho que es muy probable que, al día

siguiente, yo también quede en libertad . Tengo tantas ganas de salir, seguir con mi vida,

arreglar mis cosas.

Antes del internamiento, había conseguido un trabajo, alquilado una habitación. Tengo

causas pendientes, pero quiero “arreglar mi vida”, es lo que más me repito, lleno de

ilusión.

Adil va ser traslladat a la presó de Brians 1, sense previ avís. La seva família, que viu al

Marroc, no en va saber res. Al CIE no li van deixar contactar amb ningú del Marroc.
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EM SENTO TAN SOL

Salim, 24. Algèria. Ocupació en origen: pescador

Llego al locutorio de visitas con gesto serio, y un tanto perdido, junto con otro compañero

interno que hace de intérprete. Llevo 18 días de internamiento y fui detenido por la

policía en un control rutinario en La Jonquera, procedente de Francia. Hace unos 3 o 4

años que abandoné Argelia. Desde que llegué a Europa, no he tenido ningún contacto con

mi familia. Los echo mucho de menos… pero no puedo hablar con ellos hasta que no

tenga buenas noticias que darles. Mi ciudad es “tierra de nadie” y la verdad es que no

tengo sentimiento de pertenencia a ningún lugar. Cuando era niño, cada día veía

ondeando una bandera diferente, a veces la bandera de Argelia, otras veces, la de

Marruecos…

No tengo nada claro mi proyecto migratorio. Sólo sé que no quiero regresar al punto de

partida. He pasado algún tiempo en Francia, y ahora quiero probar suerte aquí, donde

tengo a algunos conocidos y amigos. Pero estos días, durante el internamiento, no tengo

teléfono móvil (uno sin cámara, que es el único tipo de teléfono móvil que se permite en

el CIE), por lo que no tengo ningún contacto con el exterior, a excepción de las visitas de

Migra Studium. Soledad, soledad y más soledad.

Salim va ser expulsat a Algèria després de 30 dies d’internament, sense cap avís previ,

hores abans que Algèria tanquès oficialment la seva frontera amb Espanya per la

pandèmia.
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ESTIC ESPANTAT. VULL TORNAR A CASA, A VITÒRIA

Karbal. 41 años. Algèria/Euskadi. Llamada telefónica desde el CIE, una tarde cualquiera:

- Hola, estoy internado en el CIE de extranjería. Soy argelino, vivo desde hace 20 años en

Vitoria y me han detenido por no haber renovado el NIE y llevarlo caducado. Llevo 27

días en el CIE. Somos 75 internos, casi todos argelinos. Ayer un interno dio positivo por

covid y le aislaron. Esta mañana la policía ha hecho test de antígenos al resto y otros 3

argelinos han dado positivo. Ya son 4 positivos. Los que somos negativos estamos muy

asustados, porque hay el rumor de que la policía ha previsto un ferry de deportación a

Argelia pasado mañana y nos podrían expulsar por eso. Muchos policías nos insultan.

Nos gritan “¡muertos de hambre!”, “¡a vuestro país!”. Golpean las puertas de hierro de

las celdas por la noche para no dejarnos dormir. La comida es asquerosa, la sirven fría,

helada. Y estamos en invierno. Encima, el director ha dicho que se prohíben las visitas

durante 7 o 10 días, no lo tiene claro aún. Ni familiares ni ONG ni abogados, nadie.

- Pero tu test de antígenos ha dado negativo, ¿no? Tú sí que podrías recibir visitas, no

estás en aislamiento.

- Sí soy negativo, pero la prohibición es para todos. No sabemos qué hacer.

- ¿Por qué no pudiste renovar el NIE?

- Porque no me dejaron cuando estuve en prisión. Durante la condena, se me caducó el

permiso de residencia y no me dejaron salir a renovarla. Ni me dieron la oportunidad.

Cuando salí de la cárcel, me estaban esperando con una orden de expulsión que decía

que por haber dejado caducar la residencia soy ilegal. Por favor, necesito saber si

puedo salir de aquí y que no me expulsen. Quiero volver a casa, a Vitoria. Eskerrik asko.

Agur.

- Agur, Karbal.

Karbal va ser alliberat després de 57 dies al CIE.

*Els noms dels testimonis (i en algun cas el país d’origen) han estat modificats per mantenir

la confidencialitat de les persones internes.

12



3. EL PAPER DE LA SOCIETAT CIVIL VERS L’INTERNAMENT MIGRATORI

Segurament doncs, 2021 ha estat l’any de la reivindicació per Migra Studium del paper al
CIE de les organitzacions de la societat civil.

I. De la prohibició de visites a les “condicions operatives”

Tal com ja passava des que l’activitat d'internament al CIE es va reactivar el 5 d’octubre del
2020, durant els mesos de gener a juny del 2021, les visites presencials a interns al CIE van
estar prohibides per a les organitzacions de la societat civil, com Migra Studium, així com
per a les famílies dels interns. La justificació de la dita prohibició es basava en la situació de
pandèmia per Covid-19.

Durant aquest període de temps, l’activitat de Migra Studium es va haver d’adaptar a
aquesta realitat imposada i es van dur a terme seguiments i acompanyaments telefònics
dels interns que van contactar amb nosaltres per aquest mitjà. A través de les trucades
telefòniques, Migra Studium va poder mantenir el lligam amb la realitat del CIE, encara que
de manera molt menys eficaç que amb les visites presencials.

Fruit de la incidència i la pressió jurídica davant dels jutges de control del CIE, el 16 de juny
els tribunals van dictar una resolució en què ordenaven permetre les visites presencials al
CIE de les organitzacions de drets humans.

Dos dies més tard, la direcció del CIE va comunicar a Migra Studium les condicions
“operatives” que havia decidit en interpretació de l’anterior acte judicial per tal de dur a
terme les visites als interns. En síntesi, les condicions operatives incloïen la petició prèvia i
per escrit de cada intern per ser visitat, restringint l’horari de visites els dies feiners dilluns i
dimecres, a la tarda, entre les 14.30 i les 19.30 hores.

Migra Studium va sol·licitar llavors visitar els dos primers interns de què tenia coneixement.
La Direcció va contestar el mateix dia no accedint a les visites:

● “No és possible fer visites a interns que no ho hagin sol·licitat, registrat i negociat en
agenda”.

● “És important que la petició parteixi de l'intern, ja que això sí que és el seu dret,
decidir qui el visita”.

● “Les peticions de visita no poden entrar” a través de la bústia de Migra Studium.
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II. Incidències del nou règim de visites imposat per la Direcció del CIE

Al mes de juny, Migra Studium només va poder visitar un intern. Al mes de juliol, no hi va
haver visites presencials, malgrat l’interès de Migra Studium per fer aquest
acompanyament.

Al setembre, un grup d’interns va comunicar telefònicament a Migra Studium el desig de
ser visitat. A la conversa es va haver d’explicar el feixuc mecanisme de sol·licitud de visites
que ells mateixos havien de dur a terme. Quan la secretaria del CIE va confirmar la
possibilitat de visitar els interns havien transcorregut 11 dies des de la demanda feta pels
interns a Migra Studium.

Quan es va sol·licitar a la secretaria del CIE programar una segona visita amb els mateixos
interns, el CIE es va negar i es va informar llavors a Migra Studium d’un nou aspecte
limitatiu de les condicions operatives: que per tenir una segona visita de Migra Studium,
l’intern havia d’emplenar una segona instància davant del director i així successivament. Als
interns se’ls va programar visita amb Migra Studium 5 dies després que ho van tornar a
demanar.

Al novembre, davant les dificultats constatades que els interns efectuessin la petició de cita
prèvia, Migra Studium va telefonar fins a 4 ocasions al número fix de ‘patis’ del CIE, per
parlar amb un intern que fes de portaveu i expliquès el procediment a la resta. Cada
trucada va ser atesa per un agent policial diferent, que va assegurar “anar a buscar” a
l’intern perquè acudís al telèfon. Finalment, el cap de torn va informar verbalment a Migra
Studium que estaven prohibides les trucades telefòniques a interns al telèfon de patis.
Entre el 2013 i el 2020 era habitual que Migra Studium utilitzès aquest telèfon per
comunicar amb els interns. Aquest és un dels casos més evidents de la discordança entre
limitacions sanitàries i les limitacions operatives acordades motu proprio per la Direcció
del CIE, ja que no sembla que hi hagi risc de contagi per Covid-19 en una conversa
telefònica.

Quan tres interns van sol·licitar ser visitats a través del procediment exigit pel CIE des del
juny, el CIE va comunicar a Migra Studium que s’havien programat aquestes visites per a 15
dies després de la sol·licitud dels interns. Migra Studium va exposar a la secretaria del CIE
els perjudicis dels dies de demora i va sol·licitar avançar les visites. El CIE es va negar. Quan
va arribar el dia assenyalat pel CIE, dos dels interns ja no es trobaven al CIE, possiblement
expulsats segons va indicar l’agent que va atendre Migra Studium, i no van poder ser
visitats.

Les condicions operatives que s’imposen a les visites de Migra Studium tenien poc o res a
veure amb les condicions sanitàries derivades de la pandèmia per covid-19. Migra Studium
entén que durant el 2021 les visites a interns es podien dur var a terme amb plena
seguretat sota el règim acordat judicialment el 2013 incorporant l’ús de mascareta,
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absència de simptomatologia compatible amb covid-19, control de temperatura sense
contacte en l’accés al dispositiu, respecte de la distància interpersonal, ús de sabó
hidroalcohòlic, higiene de mans, ús de mampara de separació, aforament limitat al locutori
de visites, ventilació forçada i higienització posterior de l’habitacle de visites.

Les limitacions basades en la petició prèvia de l’intern, els horaris reduïts a dues tardes per
setmana, només dies laborables, la necessitat de gestionar l’intern cada vegada una petició
nova per a cadascuna de les visites, la negació de visites a instància de Migra Studium, la
demora en la tramitació i planificació de les visites, la impossibilitat de trucar
telefònicament a un intern al pati, etc, no es van sustentar en alguna cautela sanitària
derivada per la pandèmia.

Aquestes limitacions es podien explicar per una comprensió deficient per part de la
Direcció del CIE del sentit i abast del dret de visites a interns que ostenta la Fundació
Migra Studium i per una excessiva burocratització del dret de visites. Es va desvirtuar a la
pràctica el dret de visites, ja que per la Direcció del CIE es feia preeminent una suposada
comoditat administrativa, una pretesa eficàcia de gestió interna del CIE, però amb
menyscabament de drets individuals. I amb una connexió més aviat oportunista amb la
pandèmia que patim des de fa més de dos anys.

III. Estàndards internacionals sobre l’accés de la societat civil als centres

d’internament migratori

Hi ha dos instruments internacionals fonamentals, vinculats l’un amb l’altre, determinants
per garantir el dret de les persones de poder ser assistides i acompanyades en els seus
processos i el de la possibilitat d’una monitorització o fiscalització independent dels centres
on estan recloses: la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans
o Degradants i el seu protocol facultatiu (OPCAT). Aquest protocol va habilitar la creació del
Subcomitè de Prevenció de la Tortura (SPT) en el marc de les Nacions Unides.

El Manual per a la Implementació de l’OPCAT, editat per l’APT, especifica que les
organitzacions de la societat civil poden tenir un paper clau. Les organitzacions de drets
humans constitueixen fonts d’informació importants i estan en una bona posició per
transmetre troballes i recomanacions.

L’SPT destaca la funció preventiva de la tasca d’observació de centres d’internament per a
migrants de la societat civil, per identificar i analitzar factors que puguin augmentar o
disminuir directament o indirectament el risc de tortura i altres maltractaments.
L’observació de les organitzacions no governamentals busca mitigar sistemàticament o
eliminar els factors de risc i reforçar els factors de protecció i les salvaguardes dels interns,
per això és una de les mesures més eficaces no només de la prevenció de la tortura, abusos
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i violacions de drets humans sinó també de la identificació d’altres problemàtiques
relacionades amb la gestió i l’administració dels centres d’internament migratori.

També s’ha pronunciat l’ACNUR respecte a l’accés als centres d’internament migratori. A les
seves “Directrius sobre els criteris i estàndards aplicables a la detenció de sol·licitants d’asil
i les alternatives a la detenció”, la Directriu 10 estableix que “és important que els centres
de detenció d’immigrants estiguin oberts a l’escrutini i al monitoratge d’òrgans i
institucions nacionals i internacionals independents. Això podria incloure visites
periòdiques als detinguts, respectant els principis de confidencialitat i privadesa, o visites
d’inspecció sense previ avís. [...] També cal facilitar l’accés a la societat civil i les ONG amb
funcions de monitorització, segons escaigui. L’avaluació i el monitoratge independent i
transparent són facetes igualment importants de tot programa alternatiu.”

Diferents òrgans s’han pronunciat sobre el dret clar i legítim de les organitzacions de la
societat civil a visitar els centres d’internament d’estrangers a fi de fer tasques
d’observació i promoció de drets:

● Informe del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària, de 18 de desembre de
1998: “38. Les organitzacions no governamentals especialitzades, [...] haurien de
tenir accés a tots els llocs de detenció.”

● Informe del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària, de 28 de desembre de
1999: “Principi 10: S’autoritzarà l’accés [...] de les organitzacions no governamentals
competents als locals de detenció.”

● Informe presentat pel Relator Especial sobre la qüestió de la tortura, de 17 de
desembre de 2002: f) La inspecció sistemàtica dels llocs de detenció, especialment
quan es fa com a part d’un sistema de visites periòdiques, constitueix una de les
mesures preventives més eficaces contra la tortura. S’hauria d’autoritzar a ONG
independents el ple accés a tots els llocs de detenció, incloses les cel·les de les
comissaries, els centres de detenció preventiva, les instal·lacions de serveis de
seguretat, les zones de detenció administrativa, les dependències de detenció dels
establiments mèdics i psiquiàtrics i les presons, a fi de supervisar el tracte que es
dóna a les persones i les condicions de detenció. Durant les inspeccions, s’hauria de
permetre que els membres de l’equip d’inspecció parlin en privat amb els detinguts.

L’equip també hauria de presentar informes públics dels resultats de la investigació.

A més, s’haurien d’establir òrgans oficials per dur a terme les inspeccions, com ara
equips formats per membres de la judicatura, funcionaris encarregats de fer complir
la llei, advocats defensors i metges, així com experts independents i altres
representants de la societat civil. [...] S’hauria de permetre també a les ONG [...]
accés als establiments estatals no penals [...] així com als centres de reagrupació
d’estrangers, inclosos els sol·licitants d’asil i els migrants.”
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● Informe presentat per la Relatora Especial per a Treballadors Migrants, de 30 de
desembre de 2002: “74. Els governs haurien de contemplar la possibilitat d'abolir
progressivament tota mena de detenció administrativa.

75. Quan no sigui possible prendre aquesta mesura immediatament, els governs
haurien d’adoptar disposicions per garantir el respecte dels drets humans dels
migrants en el context de la privació de llibertat, i en particular:

i) Vetllar perquè els migrants sotmesos a detenció administrativa siguin allotjats en
establiments públics destinats específicament a aquest fi [...] Els representants de
l’ACNUR, el CICR, les ONG i les diferents religions haurien de tenir accés al lloc de
detenció.”

● Informe presentat pel Relator Especial sobre la qüestió de la tortura, de 23 de
desembre de 2003: “43. [...] s’ha de permetre a les persones privades de llibertat
tenir contacte amb els seus familiars, advocats i metges, i rebre visites periòdiques i,
si ho permeten els reglaments de seguretat, amb tercers, com a organitzacions de
drets humans.”

En definitiva, els òrgans competents de les Nacions Unides en matèria de drets humans,
detenció arbitrària, tortura i drets de les persones migrants i organitzacions internacionals
amb la mateixa perspectiva, conclouen en la importància que les autoritats dels Estats han
de respectar, facilitar i promoure l'accés als centres d’internament de les organitzacions
de la societat civil pertinents en la matèria, amb finalitat d’atenció a les persones privades
de llibertat, defensa jurídica i observació de la situació dels mateixos centres, amb una
funció preventiva que pot ajudar decisivament a reduir els elements de risc que posin en
qüestió el tracte, els drets i garanties fonamentals afectades de les persones migrants
internes als CIE. Durant el 2021, Migra Studium ha reiterat a la Direcció del CIE com a les
autoritats judicials aquesta doctrina internacional, amb escassos efectes, a part d'això.

IV. Visitar és un dret subjectiu de l’intern i, alhora i simultàniament, un dret

subjectiu de Migra Studium

A diferència del que afirma l’actual Direcció del CIE en contrast amb els directors anteriors del
dispositiu, el dret de visitar és també un dret reconegut i garantit a Migra Studium. Així ho
estableix l’art. 16. 4 de la Directiva 2008/115, sobre normes i procediments per al retorn de
persones en situació irregular.

A l’ordenament jurídic intern, el dret de visites queda regulat en dos preceptes diferents de la Llei
4/2000, d'11 de gener. A l’article 62 bis, paràgraf 2, lletra j) i a l’article 62 bis, paràgraf 3.
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Per tant, el dret de visita ha de ser interpretat en dos sentits: com a dret dels interns a ser visitats
pels membres de les organitzacions degudament acreditades i com a dret d’aquestes
organitzacions a visitar els interns.

No es tracta doncs d’una lectura unidireccional del dret, és a dir, que el titular del dret sigui
únicament l’intern a ser visitat; sinó que es tracta de fer una lectura bidireccional del dret o de
visita: el titular del dret de visita és també l’organització acreditada.

V. Internament i terminis de visites

Una altra qüestió conflictiva durant el 2021 ha consistit a l’excessiu termini per visitar els
interns que ho sol·licitaven. El temps d’internament converteix aquesta mesura cautelar en
una privació de llibertat de mitja durada. Això significa que l’internament no arriba als dos
mesos de durada i que les possibilitats de salvaguarda dels drets dels interns minven de
forma directament proporcional al temps emprat en què l'intern conegui o contacti amb
Migra Studium, faci la petició de visita per escrita, sigui cursada a la direcció del CIE, es
programi la visita, s’agendi i finalment es produeixi.

El sistema de condicions operatives durant la segona meitat del 2021 exaspera la
impossibilitat d’acompanyar amb prou qualitat els interns. La tasca de Migra Studium és
acompanyar els interns. Aquesta tasca implica un seguiment personalitzat, establir una
relació personal i humana més enllà de la mera visita esporàdica o puntual.

El termini de 60 dies d’internament, per tant, és un element crucial a la tasca de Migra
Studium de salvaguarda dels drets del nombre més gran d’interns. I escurçar el temps en
què Migra Studium pot finalment accedir i visitar els interns millora la qualitat del seu
acompanyament.

Tot i això, els dies que transcorren entre la petició de l’intern i la visita efectiva són
excessius i han provocat que alguns interns sol·licitants hagin estat expulsats el dia de la
visita programada. No sembla lògic que els interns no puguin sol·licitar directament a
Migra Studium ser visitats, contactant telefònicament, o a través dels seus advocats o
familiars, sinó que la seva petició hagi de ser processada pel mateix CIE en un procediment
poc àgil, que sembla tenir com a objectiu desincentivar peticions de visites d’ONG.

El mes de desembre, Migra Studium va interposar dues queixes davant dels jutjats de
control del CIE on recollia tot el seguit d’incidències patides per exercir el dret de visites i
accés al CIE durant els mesos anteriors. A data 31 de desembre, els jutjats no havien resolt
encara sobre les qüestions plantejades per Migra Studium.
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VI. Qüestions de fons sobre el paper de la societat civil vers l’internament

migratori

Els obstacles a les visites de Migra Studium sovint han estat, més aviat, fruit d’una

concepció equivocada del paper d’organitzacions com Migra Studium per part de la

direcció del CIE: en considerar-lo una activitat residual prescindible una vegada

organitzats els serveis d’orientació jurídica i socioculturals. La pandèmia per Covid-19

ha pertorbat el règim de visites, sens dubte, però els obstacles posats a Migra

Studium desvetllen una voluntat de limitar drets reconeguts per les lleis que

destil·len animadversió contra les organitzacions i, principalment, contra les

persones privades de llibertat.

L’equip de la Fundació Migra Studium, com d’altres equips de l’SJM, es proposa

acompanyar les persones durant el seu internament, seguint, valorant i fiscalitzant

socialment les seves condicions. Observa el respecte dels drets de les persones des

del moment de la seva privació de llibertat, per constatar en quina mesura

s’apliquen les garanties previstes per la llei per a les persones detingudes, reduint el

risc de violacions de drets humans, contribuint així mateix a una més gran

transparència i responsabilitat en el respecte dels drets i deures.

La tasca de Migra Studium es fonamenta en el respecte a la dignitat humana siguin

quines siguin les seves circumstàncies, el context familiar, la situació jurídica,

caràcter, trajectòria vital, etc. Cada persona és digna d’acollida, respecte, valoració i

acompanyament.

Aquesta tasca requereix un marc estable d’accés públic a les instal·lacions dels CIE

amb caràcter periòdic, així com un model d’acompanyament psicosocial a través de

les visites personals, que inclou protocols d’escolta, invitació a la comunicació,

plantejament de qüestions sobre les circumstàncies de la trajectòria migratòria i de

la detenció, així com sobre les condicions del seu internament. De fons, les visites es

plantegen des de dues perspectives: preventiva i correctiva.

Les entrevistes proporcionen informació valuosa per formar-se una idea realista

sobre les condicions en què transcorre l’internament. El coneixement adquirit

permet, de vegades, anticipar i prevenir violacions de drets humans, ni que sigui
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advertint la direcció del CIE, el Defensor del Poble o els Jutges de Control de les

situacions concretes. Aquesta tasca preventiva té un punt de connexió amb els

serveis socioculturals, sanitaris i jurídics que l’Administració té obligació de proveir,

sense que es pretengui una tasca de suplència.

El coneixement adquirit en el seguiment de les persones internades, contrastat amb

el marc normatiu, és essencial per identificar i corregir deficiències a les

instal·lacions i serveis, situacions de vulnerabilitat a les quals no s’ha prestat atenció,

drets concrets que han estat violats, dolentes pràctiques, etc. Les organitzacions

presten un servei a la societat quan intenten identificar i acompanyar persones a qui

s’hauria de reconèixer protecció internacional, apàtrides, menors d’edat,

discapacitades físiques o psíquiques, que pateixen algun tipus de problema de salut

física o mental, que presenten indicis de ser víctimes de tràfic, a les quals ningú

visita, que pateixen algun tipus de fustigació per la seva orientació sexual o les seves

conviccions religioses, supervivents de tortura o altres traumes per violència.

Les eines correctives bàsiques són les queixes: les que s’eleven lleialment a la

direcció del CIE perquè posi remei a la situació detectada; també les que s’eleven als

jutges de control corresponents i al Defensor del Poble; o les comunicacions

adreçades a ACNUR o a altres agències per a la protecció de drets humans. D’altra

banda, els informes com aquest intenten sistematitzar el coneixement adquirit,

fonamentant una reflexió crítica sobre el conjunt de l’internament als CIE i les

polítiques migratòries de les quals prové.

La tasca de les organitzacions de la societat civil als CIE, com ara Migra Studium, té

una profunda dimensió humana, que ve facilitada per l’entrevista personal i

l’acompanyament (també estès més enllà de la finalització de l’internament). Però

no defuig l’assessorament jurídic, l’assistència sociocultural, mèdica, psicològica…
sense posar-se al lloc dels serveis especialitzats que intervenen des de la mateixa

Administració.
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4. ANNEXES

4.1 DADES VINCULADES A LES VISITES I CONDICIONS DE VIDA AL CIE

Taula 1: Demanda de visites durant el 2020

Demandes rebudes 23

Demandes ateses (interns visitats) 21

Demandes sense atendre * 2

Número de visites realitzades 39

Número de casos de seguiment més especialitzat 16

* La demanda no va poder ser atesa doncs al anar a visitar i demanar per l’intern aquest ja havia estat
expulsat.

Taula 2: Evolució de la demanda de visites

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Persones internades 738 640 1.820 1.190 1059 219 365*

Demandes rebudes 232 313 367 235 216 57 23

Demandes ateses 172 146 208 156 170 56 21

Demandes sense atendre 60 167 159 77 46 1 2

*Any 2021 dada aproximada a partir de l’últim número d’intern de la persona que va sol·licitar ser visitada.

Taula 3: Mitjana de visites

Mitjana de visites per intern 1,9

Número de visites mínim per intern 1

Número de visites màxim per intern 3
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Taula 4: Detall de tipologia de casos de seguiment especialitzat

núm. %

Possibles menors d’edat 2 13%

Malaltia mental 1 5%

Protecció internacional 2 13%

Atenció sanitària deficient 9 56%

Acompanyament a ex-interns 2 13%

Totals 16 100%

Taula 5: Nacionalitats i regions de procedència

Regió núm. % País núm. %

Magrib 22 96%
Algèria 14 61%

Marroc 8 35%

Amèrica Llatina i Carib 1 4% Colòmbia 1 4%

Totals 23 100% 23 100%

Taula 6: Sol·licitants d’asil

Sol·licitants d’asil sol·licituds %

dins del CIE 14 67%

fora del CIE 0 0%

no 7 33%

Totals 21 100%
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Taula 7: Evolució sol·licituds d’asil

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sol·licitants d’asil 49 56 59 34 54 3 14

Taula 8: Expulsions i alliberaments

Situació  %

Expulsions/devolucions 6 26%

En llibertat 9 39%

No se sap 8 35%

Total 23 100%

Taula 9: Com han contactat amb Migra Studium

Contacte  %

A través del Servei d’Atenció Religiosa* 0 0%

A través del Servei d’Orientació Jurídica del CIE** 0 0%

Petició d’altres interns 3 13%

Petició del director del CIE 0 0%

Petició pròpia 15 65%

Petició d’un familiar 2 9%

Petició d’una altra entitat*** 3 13%

 Total 23 100%

*El SAR ha estat inactiu durant tot el 2021.
**El SOJ-CIE ha mantingut durant el 2021 la seva política de no derivar mai interns per a visites de Migra
Studium.
***Entitats de la xarxa local contra el CIE: SOS Racisme, Tanquem els CIE i Irídia.
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4.2  DADES VINCULADES A LES ACCIONS DE DEFENSA JURÍDICA

Taula 10: Notificacions i/o queixes a organismes públics i accions de defensa jurídica

Notificacions/peticions/queixes d’interns a Direcció CIE 3

Notificacions/peticions/queixes a Direcció del CIE en nom de Migra
Studium 8

Notificacions/queixes Jutges de control CIE 10

Notificacions/queixes Defensor del Pueblo 1

Notificacions/queixes Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres 1

Assessorament jurídic a ex-interns CIE 2

Totals 25
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4.3. DADES VINCULADES A LES ACCIONS D’INCIDÈNCIA I DENÚNCIA PÚBLICA

Taula 11: Accions d’incidència i denúncia pública

Comunicats de premsa 3

Entrevistes amb Direcció CIE 2

Participació en xarxes d’entitats* 6

Aparicions en mitjans digitals 35

Aparicions en mitjans radiofònics 3

Aparicions en mitjans televisius 7

Aparicions en mitjans en paper 3

Articles publicats a revistes científiques/tècniques indexades 3

Informes anuals 2020 CIE BCN “Menys drets, més patiment” i CIE Espanya
“Raó jurídica, desraó política”

2

Organització/Participació activitats de difusió i sensibilització social** 2

Manifestació/Concentració davant del CIE*** 2

Cursos de formació**** 1

Totals 69
* JRS Europe, SJM España, xarxa local contra el CIE de Zona Franca (amb SOS Racisme, Tanquem els CIE i
Irídia), Campanya Estatal CIEs No, Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, NOVACT (Trobada
Estratègica sobre Violència Policial Racista)
**Representació i col·loqui de l’obra de teatre “Adentro” i projecció i col·loqui sobre la pel·lícula “La dona
il·legal”
***Vetlla de pregària i manifestació 15J
****”Monitoreo crítico de las políticas migratorias. Herramientas para la investigación y la denuncia de los
centros de detención desde las luchas colectivas” (organitzen Grupo de Acción Comunitaria i El rebozo)
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4.4 CRONOLOGIA DE FETS RELLEVANTS DURANT L’ANY 2021

11 de gener. Notificació Interlocutòria jutjat Instrucció 1. Ordena reprendre visites d’ONG.

15 de gener. Notificació interlocutòria Jutjat Instrucció 30. Ordena suspendre visites d’ONG.

30 de gener. Vetlla de pregària davant del CIE. Nota de premsa.

3 de febrer. Reunió al CIE amb el director del centre.

17 de març. Reclamació als jutjats de règim de visites amb una resolució conjunta.

29 de març. Notificació interlocutòria conjunta jutjats control CIE. Ordenen possibilitar visites
telemàtiques (via Webex) d’advocats d’ONG un dia a la setmana.

7 abril. Recurs d’aclariment de la interlocutòria anterior, per aclarir visites telemàtiques de
“voluntàries d’ONG” i no només “d’advocats d’ONG”.

8 d’abril. Reunió de seguiment del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

29 d’abril. Reunió al CIE amb el director del centre, per acordar formes de complir la interlocutòria
sobre visites telemàtiques.

12 de maig. Trobada estatal de voluntariat d'acompanyament a interns dels CIE, organitzat per
SJM-Espanya.

2 de juny. Reiteració del recurs d’aclariment, per manca de resposta judicial. Mentrestant, no s’han
pogut realitzar visites telemàtiques per part d’advocats d’ONG.

3 de juny. Presentació informe CIE 2020 de l’SJM “Raó jurídica, desraó política”, al Senat d’Espanya
(Madrid).

7 de juny. Presentació informe CIE 2020 de l’SJM “Raó jurídica i desraó política” i de l’informe CIE
2020 de Migra Studium “Menys drets, més patiment”, a Barcelona.

8 de juny. Roda de premsa conjunta amb Irídia, Tanquem els CIE i altres entitats locals antiracistes,
denunciant la manca de visites i convocant a la concentració reivindicativa pel 15J, dia
internacional contra els CIE .

10 de juny. Resposta del Defensor del Pueblo a la queixa presentada per Migra Studium el mes de
novembre de 2020. Són possibles les visites a interns del CIE des de l’octubre de 2020, segons
mesures sanitàries de la Comissaria Central d’Estrangeria.

11 de juny. Escrit als jutjats de control CIE sol·licitant visites presencials a interns, segons
instruccions de la Comissaria Central d’Estrangeria comunicades al Defensor del Pueblo.

12 de juny. Concentració davant del CIE.

16 de juny. Notificació interlocutòria conjunta jutjats control CIE, ordenant la represa de visites
presencials de famílies i ONG.
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https://www.migrastudium.org/actualitat/2021/02/02/sha-demostrat-que-viure-sense-cie-es-possible
https://drive.google.com/file/d/1FQjtB3Qdu44h_t2az3VQEfDNFXcXw6_D/view?usp=sharing
https://www.migrastudium.org/actualitat/2021/03/18/iridia-i-migra-studium-reclamen-un-regim-de-visites-als-interns-del-cie
https://sjme.org/2021/05/26/primer-encuentro-de-voluntarios-del-programa-de-visitas-a-cie/
https://sjme.org/2021/06/04/informe-cie-2020-razon-juridica-y-sinrazon-politica/
https://www.migrastudium.org/actualitat/2021/06/07/el-servei-jesuita-migrants-adverteix-de-la-desrao-de-mantenir-lactivitat-als
https://www.migrastudium.org/actualitat/2021/04/26/durant-200-dies-la-nostra-ciutat-va-viure-lliure-dallo-mes-repressiu
https://www.migrastudium.org/actualitat/2021/04/26/durant-200-dies-la-nostra-ciutat-va-viure-lliure-dallo-mes-repressiu
https://www.youtube.com/watch?v=fq0BLpOh4D4&t=1s
https://www.ccma.cat/324/mes-de-200-persones-protesten-davant-el-cie-de-la-zona-franca-contra-les-dificultats-per-visitar-als-interns/noticia/3104244/


18 de juny. Participació al col·loqui “Refugiades i migrants: sense dret a tenir drets”, organitzat per
la xarxa local d’acollida i hospitalitat de Sant Cugat del Vallès.

18 de juny. Notificació de la Direcció del CIE de les condicions d’accés al CIE y les restriccions
discrecionals imposades: dos dies a la setmana, a la tarda, per demanda prèvia i per escrit de
l’intern.

19 de juny. Assistència a la representació de l’obra de teatre “Adentro” i participació al col·loqui
posterior, a l’espai jove Les Basses (Barcelona).

23 de juny. Reunió al CIE amb el director del centre.

23 de juny. Dues primeres visites presencials a interns per part de Migra Studium. Úniques
realitzades durant el primer semestre de l’any.

1 de juliol. Cinefòrum de la pel·lícula “La dona il·legal”, a la sala d’actes de Cristianisme i Justícia,
amb la participació de l’actor Abdel Aziz El Mountassir, intèrpret de la pel·lícula, nominat a millor
actor secundari en els XIII Premis Gaudí de Cinema Català.

23 de setembre. Un grup de 8 interns comunica telefònicament amb Migra Studium el seu desig
de ser visitat presencialment dins del CIE.

29 de setembre. La secretaria del CIE confirma la possibilitat de visitar els 8 interns, però 11 dies
després de la demanda feta pels interns. Un intern amb domini de la llengua castellana intervé
com a intèrpret i facilitador a les visites.

1 d’octubre. Migra Studium sol·licita la segona visita als mateixos 8 interns. El CIE nega aquesta
possibilitat si els interns no ho tornen a sol·licitar prèviament i per escrit.

18 d’octubre. 19 dies després de les primeres visites presencials, el CIE programa les segones
visites, afegint la prohibició de que a partir d’aleshores no està permès que un intern ajudi amb
tasques de traducció i exigint que Migra Studium ha d’aportar intèrpret per a les visites.

2 de novembre. Tot i haver-ho fet des de 2013, ara el CIE nega la possibilitat a Migra Studium de
telefonar al núm. fixe del pati del CIE per comunicar amb els interns que estava visitant.

30 de novembre. 3 interns sol·liciten telefònicament la visita de Migra Studium.

15 de desembre. El CIE programa les visites per a aquests 3 interns, 15 dies després d’haver-lo
sol·licitat. Un cop les voluntàries es personen al CIE, 2 dels 3 interns ja han estat expulsats i no
poden ser visitats.

23 de desembre. Queixa sobre el règim de visites i recull d’incidències al CIE, presentada davant
del Jutjat d’Instrucció 1, en funcions de Control del CIE.

30 de desembre. Queixa sobre el règim de visites i recull d’incidències al CIE, presentada davant
del Jutjat d’Instrucció 30, en funcions de Control del CIE.
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https://lesbasses.org/programacio/adentro-projecta-teatre-social/
https://fms.crm.socialsj.cat/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1012
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