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CENTRES D’INTERNAMENT PER A ESTRANGERS: LA PRESÓ A L’OMBRA 

 
El polígon industrial de la Zona Franca acull des de 2006 l’únic Centre d’Internament d’Estrangers 
(CIE) que es troba en territori català amb capacitat per albergar uns 225 interns. Segons el 
Govern de l’Estat espanyol, “els CIE són espais no penitenciaris que tenen com a funció facilitar 
l’expulsió de les persones estrangeres en situació irregular, privant-los de llibertat durant un 
període màxim de 60 dies. 
 

A la pràctica, però, l’opacitat i arbitrarietat que envolten la gestió dels centres, així com les 
reiterades denúncies per violació dels drets dels interns posen en dubte que es tracti 
d’instruments orientats a l’execució d’una sanció administrativa: l’expulsió; i més aviat s’entenen 
com presons administratives. La falta de transparència s’agreuja per la manca de normativa 
aplicable pels mateixos CIE, ja que no es regulen de forma específica i cada centre aplica el seu 
propi reglament. 
 

Quan una persona és detinguda sense papers s’obre un expedient sancionador per estada 
irregular del qual en deriva la imposició d’una multa de caràcter general o bé l’expulsió en casos 
puntuals amb agreujants. Els casos excepcionals s’han convertit en recurrents i la majoria dels 
interns del CIE tenen ordres d’expulsió només per haver comès una falta administrativa: no tenir 
la documentació regularitzada.     .................................................. 
 

El viacrucis que segueix la persona que entra en un CIE està profundament marcat per la 
incertesa: “Dins el centre hi ha el no-res. Només l’espera de ser expulsat, sense saber ni on ni 
quan seran repatriats”.                ................................................ 
 

El desgast psicològic s’accentua encara més a causa de la manca d’organització del temps, ja que 
als centres no hi ha cap activitat d’oci o d’aprenentatge a part de les sortides al pati o els àpats; i 
de les males condicions en que han de viure els reclusos: en cel·les de 4 o 6 persones; tancats de 
12 de la nit a 8 del matí sense poder sortir per accedir als serveis excepte si el policia de torn 
accedeix a obrir-los la porta.    ................................. 
 

Persones de perfils molt diferents conviuen 24 hores al dia en un espai estrictament tancat, fet 
que sovint desencadena en situacions conflictives entre els interns. Els interns amb antecedents 
penals no estan separats de la resta de companys.                 ........................................ 
 

A diferència dels centres penitenciaris, als CIE no hi ha un cos funcionarial propi, fins i tot el 
director del centre és un policia. 
La posició de poder de la policia respecte a les persones recloses es converteix sovint en abusos 
d’autoritat i agressions físiques i verbals basades en la discriminació.      ............................. 
 

Els últims anys diverses iniciatives  de la societat civil han qüestionat el règim de fronteres 
discriminatori i han pressionat el Govern i els responsables polítics, administratius i judicials 
perquè revisin el sistema espanyol de sanció per estada irregular. La plataforma “Tanquem els 
CIEs” treballa per tancar els centres d’internament, però mentre aquest objectiu sigui difícilment 
assumible, la lluita se centra a garantir els drets de les persones internades. Les línies de treball 
de l’organització aposten, per una banda, sensibilitzar la societat sobre la situació de les persones 
tancades; i de l’altra, controlar i vigilar d’aprop què passa dins els centres per trencar el 
secretisme institucional i l’opacitat de les parets. 

 

Fragment de l’articles de 
Meritxell Freixes i Martorell 

De la revista ONGC   
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Joguines per els nostres infants 
 

 

Els proppassats dia 5 de gener, i en el marc de la fira de reis 
que cada any es situa a la Gran Via, els voluntaris de l’Hora de 
Déu, l’Adela i el Jose, varen posar la seva furgoneta a la 
cantonada de Gran Via - Casanovas per tal de recollir joguines  
per a repartir posteriorment als infants de les famílies usuàries 
de la nostra entitat.  
 
La recollida va ser tot un èxit, a les dues de la matinada ja no 
cabia res més a la furgoneta.  
 

Segons paraules de l’Adela: “És emocionant veure com la gent 
es volca amb una gran generositat. Sorprenia la confiança de 
les persones que s’apropaven per deixar les joguines que tan 
sols preguntaven on estava situada l’Hora de Déu i sense més 
preàmbuls donaven els joguets que anaven omplint la 
furgoneta. Varem quedar força cansats però el cansament perd 
tota la importància a l’imaginar les caretes de sorpresa i alegria 

que faran els nens i nenes quan rebin els regals”  
 
Una vegada dipositades les joguines al nostre local, uns 
quans voluntaris varen classificar-les per edats i les anaven 
posant en bosses, per tal de donar a cada família les 
joguines adequades als anys dels infants. 
 
Per tal que el repartiment es portés a terme amb seriositat 
i ordre, dues setmanes abans de reis, es lliuraren a les 
famílies usuàries uns vals que havien de presentar el dia 7 
de gener a l’anar a recollit les joguines al nostre local del carrer Aurora. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Horaris d’atenció al públic 

 

� La treballadora social atén a hores convingudes i els dimarts i dimecres de les 
16,30 a les 19 hores 

� Els queviures i la llet es distribueixen els dimarts i dimecres de 16,30 a 19 
     hores 
� La llet per a nadons els dimecres de 9 a 10 es recullen les sol·licituds i es 
     dispensa de 10 a 12 hores                    
� Els dijous des de les 16 hores es donen entrepans junt amb algun complement a 

tots aquells transeünts que ho demanen. 
� El rober accepta roba els tots els dimarts i dijous de 16 a 18 hores i els 

dimecres de 10 a 12 hores i en distribueix els dimarts i dijous de 16 a 18 hores 
� Les canestretes es lliuren tots els  últims dilluns de cada mes de 5,30 a 7  hores   
� Les xerrades per a les mares dels bebès actualment estan  pendent de realització   
� Els tallers de manualitats per a dones es porten a terme els dimecres de 10 a 

12 hores    
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                                                        Informacions diverses   
 

JOSEP MARIA FONT SEIX 
Coordinador de L’hora de Déu 

 
El proppassat dia 26 de desembre  
va morir cristianament a Barcelona   

a l’edat de 89 anys. 
A.C.S. 

 
L’actual Junta i els voluntaris de L’hora de 
Déu, expressen el seu condol a la família i 
a tots els que la van estimar; lamenten la 
seva desaparició, tot agraint-li la gran 
dedicació desinteressada que va prestar al 
llarg de la seva vida a la nostra 
Associació. 
 
En Josep Maria entre moltes altres 
tasques que portava a terme en la nostra 
Associació, era el que atenia a la gent 
més marginal, tractant-los amb una gran 
delicadesa i estimació.  
 
Senyor Josep M. Font, moltes gràcies. 

. . . . . . . . . . . . . 
  
Llavors els justos li preguntaran: “Però Senyor, 
quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o 
que tenies set, i et donàrem de beure? ¿Quan et 
vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves 
despullat, i et vam vestir? ¿Quan et vam veure 
malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t? 
I el Rei els respondrà: “Us ho asseguro: tot allò 
que fèieu a un d’aquests germans meus més 
petits, a mi m’ho fèieu.” 

Mateu, 25,36-40 
 
 
 
 

  

Activitats programades 

 

Tallers de manualitats 
 

Els dimecres de 10 a 12 del matí es porten 
a terme els tallers de manualitats. 
Actualment hi assisteixen unes 7 o 8 
dones i s’estan decorant amb pintura pots 
de vidre.    
Quan acabin aquesta tècnica, aprendran a 
fer nines de drap. 
 

Mes de la dona 
 

El mes de març, 
és el mes dedicat 
a la dona 
treballadora. 
L’hora de Déu 
participa en les 
reunions que 
diverses entitats 
realitzen en el marc de l’Associació “Raval 
dona”. En aquesta època de l’any es 
prepara la jornada central en la qual les 
diferents organitzacions es fan presents a 
través d’una “mostra d’entitats”. En 
aquesta mostra s’exposen diferents 
treballs portats a terme per les usuàries 
de les ONGs participants.  
  

Lliurament de productes de neteja 
 

Mensualment es reparteix 
entre les usuàries de 
l’entitat que ho sol·liciten, 
productes de neteja i 
higiene personal. 
Les famílies ho poden 
demanar cada dos mesos. 

Es porta un control estricte de les 
persones sol·licitants per tal que la 
quantitat d’articles que es poden oferir, es 
reparteixin amb la màxima equitat   
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Parlen els voluntaris 
¡8 años ya!  
Como pasa el tiempo. . . ocho años hace que 
aterricé en esta casa. Y todo empezó como 
una casualidad, porque no conocía ni la 
entidad ni el barrio. La responsable de mi 
aterrizaje fue una amiga, que me dijo las 
palabras mágicas: “¿Tienes tiempo libre?. Si 
quieres venir de voluntaria donde yo estoy 
necesitan una persona”. Y no me lo pensé dos 
veces, porque hacía tiempo que le daba 
vueltas al asunto, pero no sabia bien hacia 
donde dirigir esas ganas de ayudar en algo. A 
lo largo de estos ocho años he pensado que 
no podía haber ido a parar a mejor sitio. Me 
siento muy a gusto por todo, con lo que hago, 
con mi relación con el voluntariado y con los 
usuarios. 
Y es que, aunque suene típico, es totalmente 
cierto. Es mucho más gratificante lo que 
recibes a cada momento que lo que tú puedas 
llegar a aportar. Cuando los niños me 
preguntan “¿Cómo te llamas?, ¿Cuántos años 
tienes?” (Claro, ¡yo les hago esas preguntas y 
ellos también quieren saber!). Cuando 
hacemos la “merienda de los que viven solos” 
(lo están esperando con muchas ganas 
porque cuando se acerca la fecha son muchos 
los que preguntan por ella) Cuando el Gran 
Recapte. . . 
Es enorme la colaboración que recibimos, y 
siempre es un sorpresón agradable la 
fantástica respuesta de la gente de a pié. Y 
eso es lo que te anima para seguir adelante, 
por mucho que las cosas se compliquen i la 
situación actual aún lo emborrone más. 
                                                      Manoli 

 

 

Us recomanem 
visitar aquesta pàgina:  

 

http://www.setem.org/site/cat/catalunya/ 
 

SETEM Catalunya som un grup de 
persones que ens movem per a 
transformar el món. 

A SETEM creiem que un món més just és 
possible. Denunciem les causes de la 
injustícia global i construïm alternatives 
per a una Economia Social i Solidària. 
Som una associació catalana formada per 
més de 2.000 persones que ja ens movem 
per canviar el món. 
La nostra tasca no té sentit sense la 
participació ciutadana i sense el treball 
conjunt i coordinat amb altres ONG i 
institucions que 
també treballen 
per un món més 
just i solidari. 
A SETEM treballem 
pressionant les 
empreses i els 
governs per a què portin a terme 
polítiques i pràctiques més responsables i 
que afavoreixin unes relacions 
internacionals més justes. 
Amb aquest objectiu, i amb la intenció de 
sensibilitzar la nostra societat, duem a 
terme diferents campanyes de denúncia, 
pressió i sensibilització en diversos àmbits. 
 

 

L’hora de Déu 
Obra benèfico-social 

Declarada d’Utilitat Pública el 7 de juliol  de 1.997 
Rambla del Raval, 4 · 08001·Barcelona 

Tel. 934 428 541·Fax 933 290 016 
horadedeu@hotmail.com 

www.horadedeu.wordpress.com 
 
 

Entitats col·laboradores 
          
 

    
                                          

 

  


