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Document elaborat per Montserrat Fenosa, Vedruna,

Secretária de l'ACAT,

amb la col'laboració de Trinitat Via, Vedruna,

l'Associació Elin i la Comunitat Vedruna de Ceuta

lmatges de les autorcs i d'lttlt:tttt l

1. INTRODUCCIÓ: ACTIVITATS I EXPER¡ENCIES

COMPARTIDES

La nostra breu visita a Ceuta ens ha permés acostar-nos a
la realitat que viuen en aquella ciutat les persones

immigrades, Aixó ha estat possible grácies a la comunitat
Vedruna de Ceuta i a l'Associació Elin que, en el poc temps
disponible i enmig de les seves múltiples activitats, ens
acompanyaren a visitar els llocs més significatius per als
immigrants: el CETI (Centre d'Estáncia Temporal
d'lmmigrants), el monte Hache, el centre San Antonio, el
centre de menors no acompanyats marroquins La
Esperanza, la frontera de Benzú amb el Marroc i la
muntanya de la "Dona morta" on un tancat que arriba fins
la vora del mar, impedeix el pas cap a Ceuta,

Convocades com a ACAT a participar en els actes de
l'acampada solidária "Yo a tu casa, tu a la mia" , i per veure
la situació, la Trínitat Via i la Montserrat Fenosa várem ser



a Ceuta del '19 al 20 de setembre de 2009, A pocs dies

vista, l'acampada va ser desconvocada, perÓ várem decidir

anar-hi de totes maneres per conéixer la situació, malgrat

que la limitació de temps no ens permetia preparar un

programa més complet de visites a persones, llocs i entitats

implicades, Per elaborar aquest document, ens hem basat

en:
- el testimoniatge de persones immigrades i de

voluntaris allá presents,
- els actes en qué vam participar,

- la ruta pels llocs significatius (CETI, frontera, tanca,

barris fora muralla, costa),
- la informació que havíem rebut anteriorment sobre

el grup de 54 joves indis,
- altres crides urgents de diversos CIE (Centres

d'lnternament d'Estrangers) i del CETI, entre 2008-2010.

- Finalment, també hi hem afegit les dades dels

informes i documents citats a la bibliografia.

A la frontera amb el Marroc, ens va impactar la mena de

gábia, formant un estret passadís, per on circulaven les

dones marroquines carregades de productes. Si van a peu,

les deixen passar mercaderies cap al Marroc, sense pagar

impostos, tantes vegades com puguin, mentre és de dia,

Amb cada viatge guanyen deu euros com a máxim, segons

el pes de la mercaderia, per la qual cosa van de pressa, a fi

d'aconseguir un minim per viure. Aixó provoca accidents: si

una dona cau, les altres la trepitgen, perqué no hi ha espai
per a dues persones, Els magatzems d'empreses
espanyoles on carreguen els productes són a prop de la
frontera, Constitueixen un polígon indushial atapeit, una
mena de magatzems "adossats". A kavés de la frontera,
entren a treballar cada dia unes cinc mil persones a

Ceuta,l que retornen al vespre cap al Marroc. Són les
dones que carreguen les mercaderies, altres que treballen
en feines doméstiques, o bé homes del sector serveis:
vigilants, paletes, má d'obra barata, En canvi, a través de la
frontera amb Algesires, hi entren sense dificultats els
funcionaris dels serveis educatius, sanitaris, administratius,
etc, Molts d'ells tenen la residéncia a Ceuta, tot i que el cap
de setmana marxen cap a la península.

Várem compartir el temps amb diferents grups i várem
poder viure experiéncies diverses:

DISSABTE, 19 de setembre

- Al matí, quan várem arribar, s'estava fent una
kobada en el marc de les Jornades d'Estudi de la
Conferéncia Europea de Comissions de Justícia i

Pau, Una vintena de joves de diverses
nacionalitats i un bisbe del nord de Franga

I Ara ha minvat el nombre de persones (dades abril 2010), a causa de
les restriccions i dels akopellaments de les portadores. Aquesta xifra
només contempla els treballadors immigrants, de nacionalitat
manoquina la major part, ja que els espanyols no tenen cap problema
per travessar la frontera. La Relatora Especial de la Comissió de Drets
Humans de les Nacions Unides, al núm.16 del seu lnforme, cita la

categoria de treballadors transfronterers, considerada una sítuació legal
especial,



debatien sobre quines eren les fronteres de la

solidaritat d'Europa i quines accions calia

emprendre en aquests moments, El primer acte a

Ceuta es celebrá a la parróquia de Ntra, Sra.

d'Africa, plena de gom a gom, especialment
d'immigrants subsaharians, lntervingueren algunes
persones immigrants que explicaven les seves

experiéncies fins a arribar a Ceuta i la seva

situació actual sense sortida, així com el seu desig

de passar a la península, per quedar-s'hi o per

accedir a d'altres paisos europeus on trobar un

futur millor que als seus paisos d'origen. També
parlaren el Vicari Episcopal de Pastoral de

Migracions i la Germana Paula Domingo, Vedruna,

Aquest acte es desenvolupá en un clima de
pregária,

A continuació, els membres d'aquesta trobada

europea es desplagaren a la casa de la comunitat
Vedruna de Ceuta, on se'ls explicá la situació dels

immigrants a la ciutat i com hi está influint el

procés d'enduriment legal dels darrers anys,

A la tarda, Ia comunitat hindú ens va convidar a

participar en una pregária d'acció de grácies al

Temple Hindú de Ceuta; celebraven una de les

seves festes més importants, la festa de les

deesses, Allá ens vam trobar tant amb els hindús

regularitzats a Ceuta -comerciants la major part-
com amb els irregulars, que viuen als campaments

del Monte del Renegado. Tambá hi eren presents

els joves vinguts de diferents llocs de l'Estat
espanyol, voluntaris de la parróquia, altres

membres de l'Associació Elin i la comunitat
Vedruna, Convidaren els assistents a sortir a

pregar al seu altar i, al final, ens obsequiaren amb
pastissos i begudes beneits,

- La nit del dissabte, el grup dels 54 indis que viuen
al Monte del Renegado ens va convidar a sopar
amb ells. Ens esperaven per acompanyar-nos a
pujar pel camí de la muntanya fins a un espai que

havien preparat: un gran cobert fet amb troncs ben

arrenglerats, plastificat per si plovia, i tan gran que
podíem aixoplugar-nos-hi la trentena de persones

convidades (associació Elin, comunitat Vedruna,
parróquia), Dins, una gran taula parada amb
estovalles blanques, netes i ben planxades,

cadires, llums de cámping gas penjades,,, I

comengaren a treure safates amb menjar, Ells
feien de cambrers i no hi faltava detall, Peró,
sobretot, impressionava l'alegria que mostraven
aquells joves en rebre'ns, tot donant-nos les
grácies per haver acceptat la seva invitació i per
poder compartir el que tenien,

DIUMENGE, 20 de setembre

- Al matí, várem participar a l'eucaristia amb els
immigrants del CETI i gent del poble, a la parróquia

Ntra, Sra, d'Africa, amb els cants a cárrec de la
coral i del grup musical multicultural.

- Després d'un dinar amb els voluntaris i alguns
immigrants subsaharians a la casa Vedruna, várem
sortir a fer una "ruta" pels llocs significatius per a
Ies persones immigrades a Ceuta,

Várem poder observar com la comunitat Vedruna és una
casa ben oberta a les persones immigrants que hi van a
qualsevol hora per compartir o per demanar ajut. També és



ben oberta als voluntaris, molts d'ells joves. Una garrafa

d'aigua al portal de l'entrada, amb un got a punt per beure

mentre s'espera al portal, si en aquell moment no hi ha

ningú a la casa, ás un símbol de l'acollida delicada que s'hi

respira, "Qui tingui set que begui d'aquesta aigua,,, sense
pagar res" (Ap 22,17), Així és el treball de les

organitzacions socials i de les comunitats Católica i

Evangélica implicades a nivell social amb immigrants: es

tracta d'afavorir la seva integració en aquell sector i barri,

mitjangant un acompanyament jurídic, sanitari, educatiu i

familiar, a través de la mediació social i activitats formatives

laborals,

2. ANTECEDENTS I REALITAT D'IMMIGRACIÓ A LA

CIUTAT AUTONOMA DE CEUTA, FRONTERA SUD

Ja fa décades que la ciutat de Ceuta és lloc de pas de la
immigració cap a la península, Fins al 1999, any rere any

anava augmentant el nombre d'immigrants que passaven

la frontera a través d'aquesta Ciutat Autónoma, Les

normatives restrictives del Tractat de Schengen no van

evitar que moltes persones saltessin la tanca de 3 m -
construida per la Unió Europea-, posant en perill la própia

vida. De manera que l'any 1999 van arribar a ser tres mil

les que aconseguiren entrar a Ceuta, El 2005, aquesta xifra

s'havia reduit a mil, degut a la impossibilitat de franquejar
Ia barrera, Fins aleshores, el Govern marroquí, descontent

amb la polÍtica espanyola, deixava passar alguns

immigrants, tant per la frontera com a través de la tanca: si

era necessari, la policia tallava el filferro del tancat per

obrir-hi un pas, Així accedien a Ceuta, I encara que la

policia espanyola els imposés una ordre d'expulsió, no la
podia fer efectiva -per manca d'acords amb els pai'sos

d'origen- i les persones immigrants passaven
península,

cap a la

Peró la Unió Europea negociá amb el Govern del Manoc
oferinlli recursos per tal que controlés la seva frontera,2

Així va ser que es pujá la tanca a 6 m, es feu un doble

tancat espinós -espanyol i marroquí-, amb vídeo-
vigiláncia i casetes-vigia per a la policia marroquina al llarg
de tota la tanca. Al mig, en terra marroquina, un pas permet

la circulació constant d'un jeep controlador o de gossos

amunt i avall, Cal afegir que, els darrers anys, el govern

socialista ha negociat acords amb més de vint estats, de

: Un any després que el Marroc publiqués una nova llei penalitzant la

immigració, la UE destiná 40 milions d'euros a un programa de
cooperació del conkol fronterer, aportant suport institucional a través
de la Direcció de Migracions, formació, sensibilització i equipaments
(radars, cámeres infraroges, sensors electromagnétics sismics i

acústics, vehicles i camions 4x4, etc.), uns fons que foren transferits el

2006, juntament amb 30 milions d'euros addicionals. E|2007, el Marroc
rebé 190 milions d'euros per donar suport als objectius prioritaris del
"Pla d'acció del PEV", i per a|2007-2010 se li han assignat 654 milíons

d'euros, juntament amb la promesa de passar de l'estatut d'associat
ordinari amb la UE al d"'associat avangat" i, progressivament,

d'integrar-lo en un "espai económic comú" (dades exhetes de I'informe

de Migreurop 2009),



manera que moltes persones són deportades als seus
pai'sos o bé a algun dels paisos per on havien passat i amb

el qual hi ha conveni, segons la disponibilitat de recursos

del Govern espanyol, Des de llavors, segons consta, una
persona va morir en l'intent de superar la barrera,

3, REALITAT DE LA IMMIGRACIÓ A L'ESTRT
ESPANYOL

Els daners anys, l'Estat espanyol ha esdevingut, cada

vegada més, el receptor d'immigrants d'Europa de l'Est,
peró tambá d'Africa, d'Asia i d'América Llatina, La caiguda

del Mur de Berlín, el 1989, i la cohesió d'Europa, han portat

a ampliar la lliure circulació de les persones provinents dels

estats de la Unió i de l'Europa de l'Est, i a restringir la lliure

circulació de treballadors que no siguin dels paisos de la
UE, Aquesta posició contrasta amb la lliure circulació de

capitals i amb la política de protecció dels productes

europeus, subvencionats perqué es puguin vendre a un

cost més baix del real i així ser competitius, Aquesta
práctica escanya els productors dels paisos del Sud que no

tenen subvencions i a més són obligats a pagar alts

aranzels, Als petits i mitjans productors dels paisos del Sud

cada vegada els resulta més difícil subsistir,

Als paisos empobrits del Sud, el desig de millorar de vida
porta cada vegada més persones a emigrar, degut a

l'empitjorament de les economies, l'atur i la pobresa

creixents, i l'explosió demográfica, sense oblidar
l'accessibilitat a la comunicació que mostra les diferéncies,

Els paisos meridionals d'Europa, entre ells l'Estat espanyol,

s'han hansformat en la frontera Sud d'Europa i són

10 tt

constantment dotats amb mitjans técnics i humans a fi que

impedeixin el pas d'immigrants. lgualment, s'han establert
acords bilaterals de retorn i repatriació amb els paisos
emissors de persones immigrades o amb tercers paisos,

com el Marroc, Mauritánia o Mali, desplagant cap a aquests
el control dels immigrants,

La repressió i I'agreujament dels conflictes interns, atiats
per motius polítics, religiosos i étnics, també és font de
creixement dels fluxos de persones refugiades, que

cerquen asil en terres segures. Segons les dades
d'Amnistia lnternacional, secció espanyola, l'any 2008 van
demanar protecció 4,516 persones, i només va ser
concedida a 151; a principis de 2009, es van presentar
2,504 sol'licituds d'asil, de les quals 2,165 van ser
rebutjades o no admeses a trámit.

Cal remarcar que la major part d'immigrants que entren a
l'Estat espanyol, ho fan a través de les fronteres terrestres
o amb avió, inomés un 1% a través del mar, en pasteres,

Segons les dades que facilita SOS-Racisme alseu lnforme
2009, tretes del Ministeri de l'lnterior, el 2008 van arribar
13,424 immigrants en pastera a les costes espanyoles i en
van ser repatriats e|920/o:12.315. També segons les dades
disponibles, que segurament queden curtes, l'any 2008 van
moriren el mar 131 personesi22l desaparegueren en els
diferents naufragis mentre intentaven arribar a la costa
espanyola: per tant, un total de 352 persones,



És ben eloqüent l'evolució creixent de persones immigrants

interceptades al mar, per veure el canvi en les rutes

d'accés a la Unió Europea.3

Persones interceptades a l'Atlántic i a la Mediterránia
mentre intentaven arribar a la UE

Per la pressió de la UE, l'Estat espanyol s'ha vist obligat a

col'laborar en el reforgament del control de fronteres

terrestres i marítimes del Sud, i en les repatriacions, rebent

recursos de la UE. Peró aquestes mesures de control,

sense una aportació de recursos suficients per a la

cooperació al desenvolupament o per a Ia mediació en els

conflictes, no podran aturar la creixent immigració, I també

será inaturable l'augment de la conflictivitat social a l'Estat

3 Aquesta taula és a l'lnforme 2009 de SOS-Racisme. Font'. Fortress

Europe.

t2

llles
Canáries

Andalusia Canal
de
Sicília

Malta Mar

Egeu
total

2008 9,089 3,017 36,900 2.700 15.315 67.021

2007 12.624 3.748 24.450 613 9,240 46.675

2006 32,000 5,579 19.000 311 4,000 60.890

total 53,713 12.344 76.350 3.624 28.555

espanyol, si no es canvia el discurs social i polític i el dels
mitjans de comunicació, L'imaginari de la població del
nostre Estat problematitza i deformaa el fet de la

immigració, i caldrá prioritzar recursos per a campanyes
d'informació i projectes d'integració social dels nouvinguts,
tal com sembla preveure la nova Llei d'Estrangeria del
desembre de 2009.

+ La imatge que relaciona immigració amb pasteres i amb criminalitat
és molt suggerent per apreciar Ia desinformació de la població.

lgualment, l'imaginari social afirma que es prioritzen els recursos
socials i sanitaris per als nouvinguts, pel sol fet de ser nouvinguts. En
realitat, es desconeixen les traves adminiskatives que, precisament per

ser immigrants, hoben aquestes persones per poder gaudir dels drets
que els autóctons tenim.
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Persones estrangeres
empadronades

finals de desembre de 2008

Nombre de targetes o

d'autoritzacions
de residéncia vigents fins 31

de desembre de 2008

Reqió de procedéncia Reoió de orocedéncia

Europa
Comunitária

2102.654 Europa

Comunitária
1,794.229

lberoamérica 1.735.270 lberoamérica 1.333.886

Africa 909,757 Africa 922.635

Asia 256.728 Asia 270,210

Resta d'Europa 211,771 Resta d'Europa 122,840

América del

Nord

49.620 América del

Nord

20.272

Oceania 2,405 Oceania 1,839

Apátrides i no

consta

558 Apátrides i no

consta

7.588

Total 5.268.762 Total 4.473.499

Total sense
Europa
Comunitária

3,1 66.1 08 Total sense
Europa

Comunitária

2.679.270

Taula: Diferéncia entre persones estrangeres empadronades
i autoritzacions de residéncia (total i segons la regió

geográfica de procedéncia). 5

s Gráfic de I'lnforme 2009 de SoS-Racisme, Font: dades MTIN (2008) i

rNE (2008).

t4

6 La danera del febrer de 2010,
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4. CONTEXT D'ACCIONS 2()O9 EN RELACIÓ ALS
DRETS HUMANS DELS IMMIGRANTS IA LA

LEGISLACIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL

Des de fa un cert temps, I'ACAT- Catalunya/Espanya rep
diferents crides referents a la situació dels immigrants, tant
als CIE com als CETI.

Als CETI, ens trobem amb un buit legal i la injustícia de
mantenir la situació irregular d'aquestes persones a Ceuta i

Melilla. Ens hem adherit als manifestos i cartes rebuts des
de les associacions Elin i "Papeles y Derechos para los
lnmigrantes de los CETI, i vam participar en una
campanya de signatures; i pel que fa als CIE, vam fer
diverses crides urgents per maltractaments en els centres
de Barcelona0 i Málaga, que foren enviades als Delegats
de Govern i al Defensor del Poble, tot informant el Síndic
de Greuges de Catalunya de la nostra acció, encara que no
tingui competéncies. L'lnforme de la Comissió de Llibertats
Civils, Justicia i lnterior del Parlament Europeu revela que
les persones immigrants en situació irregular eren
sotmeses, en els CIE espanyols, a un " sistema



excess¡vament estricte de detenció, de tipus penitenciar|,
que inclou el "tancament quasi permanent en cel.le§' i la

'limitació de passejar a l'aire lliurd',7

L'ACAT s'ha adherit i ha col'laborat amb la Campanya de

suport als "manteros", Així s'anomenen els immigrants que

venen productes al carrer exposats sobre una manta i que

són detinguts i, fins i tot, empresonats durant uns mesos
per ser indocumentats i insolvents,E

Hem rebut respostes del Defensor del Poble i del Síndic de

Greuges, i només una de la Delegació de Govern,

Concretament, en el cas de les denúncies de

maltractaments al CIE de la Zona Franca de Barcelona, la
íntervenció del Sindic va propiciar una investigació in situ

d'una delegació del Defensor del Poble i diverses

respostes successives d'aquest, informanlnos dels passos

que es van fent, de les irregularitats que hi han trobat i,

posteriorment, de les recomanacions que han fet alcentre,

L'any 2009, s'aprová la Llei 1212009, del 30 d'octubre, que

regula el dret d'asil i la protecció subsidiária, vigent des del

20 de novembre de 2009 i que substituia la Llei 5i1984, del

26 de marg, El text actual regula els drets dels menors no

acompanyats, considerant-los menors tutelats, i també

reconeix el dret a la unitat familiar de les persones

refugiades, Peró de fet, per a l'obtenció de l'asil, nega el

dret -que reconeixia la Llei anteriorment vigent- de

sol'licitar l'asil a les ambaixades espanyoles de tercers

7 Citat a l'lnforme 2009 de SOS-Racisme,
e Campanya per la Despenalització dels Top Manta organitzada per la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Aquestes

detencions en ocasions també estan relacionades amb la protecció

dels drets d'autor que prohibeix fer cópies dels articles originals,

t6 t7

pai'sos, per on passen les persones que pateixen
persecucions i amenaces,e Cal saber que Espanya té la llei
més restrictiva de la UE en qüestió d'asil. El 2008, l'Estat
espanyol només va reconéixer com a refugiats 151 de les
4.516 que van demanar protecció, Els primers mesos de
2009, es van registrar 2.504 sol.licituds d'asil, de les quals
2.165 van ser rebutjades o no admeses a trámit,1o I

aquesta nova llei continuará negant aquest dret a milers de
persones que fugen dels seus pai'sos per patir gravíssimes
violacions dels seus drets humans,

Pel que fa a la legislació referida a les persones
immigrades, el 17 de novembre de 2009, el Grup de Treball
del Senat va presentar al Ple el Projecte de Reforma de la
Llei d'Estrangeria, El Consell de Ministres l'aprová el
desembre de 2009 i, si bá conté algun aveng en matéria de
reagrupament familiar i de contractació, allarga l'estada als
CIE fins a 60 dies (abans, 40) i impedeix el reagrupament
amb els pares, En aquests temes, ens hem adherit a
diversos comunicats que SOS-Racisme ens ha fet arribar,
i hem participat al debat sobre la Llei d'Estrangeria
promogut per aquesta entitat a Barcelona, el 7 d'octubre de
2009,

Tanmateix es continuen dictant ordres d'expulsió que no
s'executen i que deixen les persones immigrades sense
possibilitat de treballar legalment ni de regularitzar la seva
situació, Ens trobem amb moltes incongruéncies, D'una
banda, la llei barra el pas a la contractació, si la persona no

s Dades extretes de la taula rodona organitzada per S0S-Racisme
Catalunya el 7 d'octubre 2009 per debatre les lleis d'Estrangeria amb
representants de Cáritas, SOS-Racisme i l'Observatori del Sistema
Penal iels Drets Humans (OSPDH).
to Dades a la web d'Amnistia lnternacional secció espanyola.



té regularitzada la seva situació al país i, per altra banda,

no es pot regularitzar si no té un contracte de treball, I aixó

es dóna en un context municipal on es pot empadronar

tothom, sense que els recursos que reben els ajuntaments

contemplin també les persones no regularitzades. De

manera que el col'lapse dels serveis públics s'aguditza en

localitats on la immigració ha crescut molt.11

Taula: Diferénc¡a entre el total de persones estrangeres
empadronades i amb autorització de residéncia, sense

Europa comunitár¡a (a 31 de desembre de 2008),12

5. S¡TUACIÓ ACTUAL DE LES PERSONES

IMMIGRADES A CEUTA I LA FRONTERA SUD AMB EL

MARROC

El procés d'enduriment de les lleis d'estrangeria europees

degut al tancament selectiu de les fronteres,l3 ha fet

11 Podem recordar el cas de Vic, on el consistori municipal va decidir

algar la veu i protestar per aquestes contradiccions.
12 Taula de l'lnforme de SOS-Racisme 2009. Font dades MTIN (2008) i

rNE (2008).
t¡ Selectiu respecte a immigrants sense recursos o persones que

fugen dels conflictes, peró no respecte a les mercaderies ni als

económicament benestants, per als quals s'acomoden les lleis,

Total empadronades
(sense Europa comunitária)

3,1 66.1 08

Total autoritzacions de residéncia
(sense Eurooa comunitária)

2,679,270

Persones extracomunitáries
empadronades sense
autorització de residéncia

486.838
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augmentar la pressió sobre el Marroc, peró també sobre

Ceuta, La major part d'immigrants és interceptada i

retornada cap al Marroc, i només una petita minoria ás
portada al CETI de Ceuta. Els pocs que aconsegueixen

superar els controls fins a Ceuta, no poden passar a la
península. Ells mateixos van a la policia per tal que els

ingressi en el CETI i, ? más, cerquen ajut en les

organitzacions o en les Esglésies, que els faciliten

informació i una acollida humana mentre són a Ceuta o al

CETI, davant la impossibilitat d'anar a la península, Al CETI

tenen garantit menjar i sostre, s'hi ofereixen cursos
d'espanyol, suport jurídic, assisténcia sanitária i activitats

esportives, Quan s'examina la seva sol'licitud de residéncia

a Espanya, gairebé la totalitat rep l'ordre d'expulsió. Els

que són a Ceuta " n0 tenen dret a enpadronar-se per
aconseguir l'anehment i, per tant, n0 plden ser
documentats després de tres anys clm permet la llei; no
tenen dret a la Seguretat Social ni a l'educacb oficial
obligatórid',u

la Cf. plana 14 de l'lnforme "Ceuta, el drana silenciado de una
fronterd', de l'Associació Elin, abril 2010, tot just conegut quan acabem
la nostra redacció. Conté dades i testimonis de la immigració a Ceuta.



La práctica de les extradicions, malgrat greus indicis de
perill de tortura i de maltractaments, de detenció i judici

arbitraris, va ser constatada per la Relatora de la Comissió

de Drets Humans de l'ONU en la seva visita el 2003, Peró

continua practicanlse en determinats casos, com els citats

a I'informe 2009 d'Amnistia lnternacional: el Sr. Basel

Ghalyoun, després de ser alliberat de cárrecs i sense
possibilitat de recórrer -no va ser informat dels trámits

d'expulsió-, en arribar a Síria va ser detingut i está en lloc

desconegut; i el Sr. Murad Gasayev, ciutadá rus d'origen

txetxé, va ser extradit a Rússia el 31 de desembre amb

unes 'garanties diplomátiques' que ni tan sols el CAT
(Comité Contra la Tortura) havia acceptat. I tampoc, pel

que fa al Marroc, no es té en compte la práctica habitual de

maltractaments per part dels cossos de seguretat,

A inicis del 2009, el CETI de Ceuta, amb capacitat per a
512 persones, tenia entre 350 i 370 persones, L'estiu de

2009, per primera vegada, va augmentar fins a 500
persones, i el 13 d'octubre ja eren 530, amb la qual cosa es

superava la capacitat del centre, Cal remarcar que ha

crescut molt el nombre de dones i nadons, perqué moltes

subsaharianes queden embarassades durant el llarg camí

de mesos i anys en tránsit des dels seus paisos d'origen.ls

1s Les dones pateíxen una major indefensió, i moltes són víctimes de

reiterades violacions sexuals al llarg dels anys de tránsit.
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Grácies a la coordinació de Pastoral de Migracions de la
diócesi Cadis-Ceuta, a la ciutat de Ceuta s'ofereix acollida i

informació al cenhe San Antonio , i ala comunitat Vedruna.
Contrastant amb les notícies i xifres equívoques dels
mitjans de comunicació peninsulars, les dades reals de
persones immigrades que han arribat a Ceuta i són
acollides a les cases d'Església o al CETI, mostren que la
majoria han fet el pas per terra, amagades sota camions,
des del Marroc, i una petita part, a través del mar en
pasteres (que ara, en molts casos, van sense tripulant, ja
que les máfies encomanen als mateixos immigrants la

conducció dels 'cayucos'). Els menors no acompanyats
ingressen al centre La Esperanza,

La Ciutat Autónoma s'ha convertit en una mena de gábia,
cada vegada més al límit, de població immigrant sense cap
sortida, degut a la prohibició de circulació cap a la
península i a la manca de documentació, que els impedeix
treballar, estudiar, empadronar-se, etc,, durant els anys
que són allá.



Les persones ingressades al CETI de Ceuta poden sortir a
les hores convingudes, després de passar el control del

centrel6 i, durant el dia, vaguen pels carrers de la ciutat. La

seva estada al centre s'allarga durant anys, Hem conegut
persones que porten més de kes anys allá, perqué encara

ara als CETI, com el de Ceuta, no hi ha cap temps límit

d'internament, una de les reivindicacions actuals, Aquesta

situació provoca veritables drames humans: la mort, o
seqüeles físiques i psiquiques, tant pel procés de

desarrelament i les injustícies i agressions que pateixen

fins arribar a Ceuta, com per la por i la manca d'esperanga
quan ja hi són,17

El 14 de setembre de 2009, més de 200 immigrants del

CETI, segons els diaris locals, es manifestaren pels carrers

de Ceuta fins a la Delegació de Govern per demanar la

seva regularització i mesures de protecció davant la grip A.

Ja el divendres anterior, la policia havia aillat set persones

del CETI amb sÍmptomes gripals, sense informar dels

resultats, Després de més de dos anys al CETI, tenen por

al contagi, doncs conviuen 8-10 persones en cada
habitació, "Demanem drets i respecte a la nostra dignitat

com a perslnes, perqué vivim en uns llimbs jurídics, i per
aixó demanem als polftics de Ceuta que ens traslladin a la
península com altres grups d'inmigrants". El Govern va

respondre que considerava injustificada la protesta, perqué

en el CETI tenen els mateixos recursos sanitaris que a la
ciutat,18

to Sortida i entrada amb lectura óptica del codi de barres de la seva

tarja d'identitat i presa de les empremtes dactilars,
tz L'informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

sobre els ClE, també dóna compte del greu impacte de la detenció i de

la situació sense futur en la salut fisica i mental d'aquestes persones.
ta En realitat, al CETI I'atenció de salut és a cárrec de la Creu Roja.
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Al marg de 2009, el Delegat de Govern de Ceuta dictá
ordre d'expulsió per a un grup de 72 indis internats al CETI
de Ceuta des del novembre de 2006. L'abril de 2008,
fugiren cap al bosc amb por que els deportessin, perqué es
van assabentar que anaven a executar l'ordre d'expulsió i

volien protestar per aquest fet. Des de llavors malviuen al
bosc del Monte del Renegado, on van instal'lar un
campament en vuit grups, Van demanar la solidaritat dels
ciutadans de Ceuta i van recollir cinc mil signatures;
ampliant la crida a ciutadans d'altres llocs, van aconseguir
8.289 signatures, que van presentar al Ministeri de
l'lnterior. Ara encara queden 20 homes indis d'aquest grup
al Monte,

Havien reivindicat el respecte a la seva dignitat i la seva
regularització per anar a la peninsula, tal com un grup del
Bangladesh un any abans, traslladat a la Península per
raons humanitáries, ts peró els indis no van obtenir una
resposta favorable, Han estat acompanyats per
I'Associació Elin en les seves demandes, L'agost 2009, els
54 indis que encara eren al Monte del Renegado,20
juntament amb aquesta associació i moltes altres i amb les
400 persones de diferents palsos que llavors es hobaven
en el CETI de Ceuta, programaren l'acampada solidária
"Yo a ttJ casa, tü a la mia", convídant persones i

organitzacions a passar amb ells els dies 19 i20 de
setembre en el "Monte del Renegado". Els diferents actes
lúdics havien d'acabar amb una marxa pacífica fins a la

rs Degut al cicló que va assolar una gran regíó de Bangladesh.
20 L'abrilde 2010, mentre ultimem la redacció d'aquest document, ens
assabentem que la policia ha portat els últims indis que eren al Monte
del Renegado cap als CIE de la Península, en petits grups, sense
documentació. Per tant és probable que siguin deportats.



Delegació del Govern per a reivindicar el seu kasllat a la
península, En obrir converses amb el Govern, es posposá

l'acampada "malgrat haver més de 300 persones inscrites,
perqué el govern va donar certes expectatives que el grup

d'indis seria documentat i traslladat a la Penfnsula, cosa
que a la fi no va succeil',21 Actualment, viu al bosc un grup

de vint indis, i també un petit grup de persones

subsaharianes. Tots han fugit del CETI tement la seva

deportació que els ás anunciada amb antelació; saben que

després d'aquest anunci, les ordres s'executen a través de

"detencions" nocturnes de la policia, que trasllada els

immigrants a un ClE, on esperen la seva deportació,

Segons la llei de l'Estat espanyol en matéria d'estrangeria,

si passats 40 dies no han pogut ser deportades, són
posades en llibertat, encara que la Reforma de la Llei

d'Estrangeria del 17 de novembre 2009, aprovada el

desembre de 2009, preveu fins a 60 dies de detenció als

ClE, Fins ara, el régim dins el CIE és més sever que a les

presons, ja que la incomunicació amb l'exterior és gairebé

total, i només poden ser visitats per la família i l'advocat,

amb moltes restriccions, Respecte a les precáries

condicions dels ClE, tant estructurals com de funcionament

-manca de registres i d'informació sobre el reglament

intern, etc.-, cal consultar el complet estudi técnic realitzat
als CIE de Madrid, Málaga i Valéncia per la CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado), en

col'laboració amb els centres europeus del Servei Jesuita
als Refugiats i Migrants, Des de I'ACAT, insistim en qué

cap persona pot ser sotmesa a un internament incomunicat
únicament per una falta administrativa -en aquest cas, la

manca de documentació legal per a residir al país-, ja que

contradiu els tractats internacionals i constitueix un

zt Cf. lnforme de I'Associació Elin"Ceuta, eldrama silenciado de una

fronterd'.

incompliment de la Declaració Universal dels Drets

Humans22 i dels Pactes que se'n deriven, La lliure

circulació de les persones és un dret humá básic, així com

" lbm@racb és un dret de tots',23 La realitat, al llarg dels

anys, ens indica que els fluxos migratoris no es poden

aturar.24 No depenen de les Lleis d'Estrangeria, sinó de la
disponibilitat de treball en els paisos receptors i de

l'empobriment i dels conflictes dels paisos emissors,25

22 Per exemple, la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU diu:

"Tot ésser humá té dret, a tot aneu, al reconeixement de la seva
personalitat jurídica" (Art, 6), "Tots tenen dret a la mateixa protecció contra

tota discriminació que infringeixi aquesta Declaració i contra tota
provocació a tal discriminació" (Art, 7), "Ningú pot ser arbitráriament
detingut, pres ni desterrat" (Art. 9), "Tota persona té dret a circular
lliurement i a elegir la seva residéncia en el territori d'un Estat (,,,) i a sortir
de qualsevol país, fins i tot del propi" (Art. 13). Aquest daner punt va ser
recollit en els diferents Tractats lnternacionals, com el Pacte lnternacional

de Drets Civils i Politics de 1966, al seu Art 12,2, i el seu Protocol

Facultatiu. I també a l'art,2.2 del Protocol núm. 4 del Conveni Europeu de

Drets Humans (CEDH, 1950) i al'ar1,12.2 de la Carta Africana de Drets

Humans i dels Pobles (1981), Encara que el dret pot ser objecte de

restriccions previstes per llei a fi de protegir certs interessos estatals
legitims @n,12.3 PIDCP;art.2,2 Protocolnúm,4 delCEDH iart. 12.2 de

la Carta Africana),
zs Paraules del bisbe de Cadis-Ceuta, Mons, Antonio Ceballos, en

declaracions a l'agéncia Efe, després del naufragi de la zodiac del 20 de
setembre 2009,
2¡ Les estadístiques d'immigrants han anat creixent malgrat els cada

vegada més sofisticats i costosos mitjans técnics i humans emprats a les

fronteres marítimes i terresfes, i els operatius policíacs cada vegada més

curosos, I fins i tot malgrat els convenis signats amb cada vegada més
pai'sos d'origen i amb tercers paisos, als quals es delega el confol. Cal

veure els informes de diferents organiEacions, així com les estadistiques
oficials del Govern espanyol a I'INE, Está clar que la immigració es dóna
en funció de la necessitat i no del seu control.
25 Empobriment i conflictes que ens haurien de portar a reflexionar sobre el

seu origen colonial i també neocolonial actual, a través dels interessos
geoestratégics dels nostres Estats i de la disponibilitat de matéries
primeres i, per tant, també sobre la part de responsabilitat europea en les

causes que empenyen a emigrar,
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Degut a la crisi económica i l'atur, les xifres dels immigrants
que han tornat o han canviat el país de destí, són
eloqüents, Amb el Pla de Retorn Voluntari, aprovat pel

Govern espanyol I'any 2009, que permet als ciutadans
exkacomunitaris d'alguns paisos capitalitzar l'atur a canvi
de no tornar a l'Estat, han tornat al seu país, des del
novembre 2009, unes quatre mil persones, A més, hi ha els
que van marxar de vacances al seu país i no han retornat,
sense intervenir cap pla, per própia iniciativa, degut a la
precarietat de la seva situació, A finals de 2008, hi havia
més de 400.000 immigrants a l'atur, procedents de la

construcció i de l'hoteleria. El primer trimestre de 2009 van
afegir-s'hi 278,000 immigrants, Per primera vegada la taxa
d'activitat de la població estrangera minvava fins al 78%, I

el Govern va reduir més del 90% el contingent de
treballadors immigrants que es legalitzaria l'any 2009, és a
dir que els treballadors conkactats legalment des dels seus
paisos d'origen, etc. serien només 901 persones,

El fenomen que s'esdevé quan hi ha l'imperatiu d'immigrar,
és simplement un canvi d'estratégies i de rutes d'accás a
Europa, per exemple, cap a les llles Canáries, un trajecte
més llarg i, per tant, més perillós, a fi d'evitar els controls i

el setge sense sortida que suposa actualment la ciutat de
Ceuta, També hi ha d'altres rutes, com la de Malta, el Mar
Egeu i Sicília, A més, la pressió de la UE, els convenis
bilaterals i els creixents recursos humans i económics de
control, han facilitat que paisos com Mauritánia, Senegal,
Gámbia i Guinea Bissau s'afegeixin al Marroc i a Algéria
per facilitar les repatriacions i fer de tap fronterer.

Essent nosaltres a Ceuta, el 19 de setembre, un 'cayuco'
que havia sortit amb 36 adults i quatre nens d'entre un i

tres anys, tots subsaharians, va naufragar cap a les tres de

la matinada i va ser trobat a prop de la illa Perejil; nou

morts, set d'ells dones, quatre embarassades, Després del

rescat per part de la Guárdia Civil2o i de la Creu Roja, els
Governs espanyol i marroquí van negociar durant dues

hores, mantenint les onze persones immigrants

sobrevivents a bord, fins a aconseguir que el Govern
marroquí se'ls emportés tots, els morts i els sobrevivents,

evitant la seva entrada a Ceuta, Un cop a Tánger, tres

d'ells van ser assistits d'urgéncia a l'Hospital Mohamed V,

on els van administrar sérums i medicació, i cap a les cinc
de la tarda, els van tornar a portar a la comissaria amb els
altres, El dia següent, els onze sobrevivents van ser
conduits a la ciutat d'Oujda, frontera amb Algéria, i

deportats a territori algeriá.u Els mitjans de comunicació

van explicar que naufragaren en aigües marroquines, raó
per la qual la policia del Marroc es va emportar els

sobrevivents i els morts, mentre Espanya, pel seu

compromís humanitari, seguiria rescatant els cossos de les

altres persones que viatjaven en aquella llanxa zodiac,

Peró a I'ACAT creiem que, des de la lógica d'un tracte
realment humanitari i d'acord amb els convenis
internacionals de l'ONU de Drets Humans i de Dret

Humanitari lnternacional ratificats i corroborats en la

26 Quant a l'actuació habitual de les forces de vigiláncia espanyoles,

Fabien, jove subsahariá a Ceuta des de fa més de tres anys, diu: " En
general, els espanyols ens embarquen per llenqar-nos tzt seguit a
lbigua prop de la costa marroquina, a 50 o 30 metres de la costa
muroquina. Després bloquegen el pas per obligar-nos a avan7ar
nedant en aqaesta direcciÓ, A continuació les autoritats maffoquines
ens tetornen a 2ujda, i caminem 600 quilómetres per a tornal'.
zz lnformació més completa a l'informe del22 de setembre de 2009,
"lnforme Zodiac naufragada en las costas de Perejil", rebut a I'ACAT

Catalunya/España a través de l'Assocíació K-Minando Fronteras

Madrid-Tánger,
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Constitució Espanyola de 1978,28 independentment de si

naufragaren en aigües marroquines o espanyoles, no

s'havia de permetre que se'ls emportessin cap al Marroc,

sabent que la policia marroquina ha demostrat
reiteradament la seva manca de respecte als drets
humans. Segons el testimoniatge d'immigrants
subsaharians del CETI de Ceuta, i informes de naufragis

anteriors, moltes de les persones indocumentades acaben

a la presó de Tánger, Allá s'han documentat
maltractaments.

L'actuació habitual de la policia marroquina és l'expulsió
cap a la frontera amb Algéria a través d'Oujda, algunes

vegades fins al cor del Sáhara o bé a la terra de ningu -
minada- de la frontera desértica amb Mauritánia, on
poques persones poden sobreviure, La frontera oficial de
Zouj Bghal, a uns quilómehes d'Oujda, resta absolutament
tancada des del 1994, amb barreres espectaculars, policies

i militars algerians armats, que fan els ulls clucs davant del
tráfic de mercaderies i de persones pels camins situats
unes desenes de metres més enllá, i també davant dels
moviments nocturns a la ciutat algeriana de Maghnia, Els

camins citats són els utilitzats per la policia marroquina per

a la deportació habitual de persones d'origen subsahariá;
entra al territori algeriá abandonant els immigrants sense
cap protocol legal ni autori2ació del govern algeriá,zs Els

zs L'art. 10.2. diu: "Les normes relatives als drets flnamentals ¡a les
llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran en conformitat amb
la Declaració Universal de Drets Humans i els Tractats i acords
internacionals sobre les mateixes naár¡es rut¡f¡cats per Espanya,'

2e lnforme de Migreurop 2009, Fronteras asesinas, p,, 32-33: "Les
forces de l'ordre marroquines utilitren sense parar els canins rurals per
bllunyal discretament del seu tenitori a grups més o menys
nonbrosos d'¡mm¡grants detinguts per tot el pafs. Les forces de l'ordre

uniformats algerians només disparen uns trets a l'aire si les
persones expulsades mostren Ia seva voluntat de tornar tot

seguit, Peró sí que exerceixen el control quan veuen
passar persones d'origen europeu,30 o bé davant la visita

d'autoritats de Ia UE, com va ocórrer dos dies després de
la visita del President Sarkozy, el 25 i 26 d'octubre 2007,
quan va haver-hi detencions simultánies a Rabat, en un

barri de concentració de subsaharians, i al campus de la
universitat de la ciutat fronterera d'Oujda,ot

El resultat és la indefensió absoluta de les persones,

lliurades sense, o amb insuficients garanties jurídiques, ni
protecció deguda, Fins l'any 2008, s'han documentat
detencions sistemátiques, sense comprovar si les persones

disposaven de targetes de refugiats polítics, peró grácies a

la intervenció de l'ACNUR32 i la posterior pressió europea,
s'ha aconseguit que els refugiats no siguin expulsats, Amb
tot i aixó, els subsaharians, independentment de la seva
identitat o situació administrativa, són objecte de

detencions arbitráries massives. La desprotecció continua

en les comissaries marroquines, després de la seva
detenció, Els testimonis expliquen com són despullats de

diners i teléfons móbils i, uns quants, de les sabates.
També destrueixen els seus documents, són apallissats
pels cossos policíacs i incomunicats en condicions

solen abandonar-los a la nit a uns centenars de metres o, com a molt, a
apuns quilómetres en tures algerianes (...). Algunes vegades són
deportats fins al cor del Sáhara o a la tera de ningú ninada de la
frontera desértica amb Mauritánia, con la tardor de 2008, Tanmateix,

alló nés normal és que els allunyaments siguin més simb1lics,.,'
30 Generalment representants d'0NG,
srCf,l'article citat a la p. 12 de l'informe de SJM: NouriZyad, aldiari
Libération del 29 d'octubre 2007, "Maroc: Rafles arbitraires contre les
immigrés subsahariens á Rabat.
32 L'ACNUR és l'organisme de I'ONU encarregat dels Refugiats,
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inhumanes durant dies,33 També pateixen el saqueig a una

i altra banda de la frontera, per part de les xarxes de
passa-fronteres professionals, que usen l'extorsió als

immigrants i les seves famílies, els reclamen grans

quantitats de diners per tal de passar-los, els prenen com a
hostatges a canvi de diners, els torturen,,,3a En aquest

sentit, cal destacar l'encara més gran indefensió de les

dones subsaharianes, que es veuen exposades a la

violació sexual sistemática, El combat contra els

delinqüents i la desarticulació d'aquestes xarxes de tráfic

de persones és un dels objectius de la Llei d'lmmigració del

desembre 2009, peró cal vetllar perqué en aquesta lluita,

els controls no perjudiquin les persones més vulnerables,3s

La pressió que la UE exerceix sobre el Marroc és el factor
determinant de la persecució dels subsaharians, doncs la
població irregular al seu territori s'estima entre 10,000 i

15.000 persones, la majoria de pas, enmig d'una població

total de 34 milions d'habitants i, a més, el Manoc atorga

se Excepte els pocs testimonis de policies concrets, que tenen gestos

d'humanitat. Cal veure els testimoniatges cítats a l'informe Migreurop

2009.
¡+ Cf, testimonis de I'informe Migreurop 2009, alguns recollits per

Metges Sense Fronteres que atenen els immigrants.
35 Segons I'associació marroquina AMERM, un 36% de les dones i un

5% dels homes foren víctimes d'agressions sexuals durant el seu

viatge, I segons Metges Sense Fronteres, las 7,500 consultes

médiques realitzades a 1,500 emigrants al Marroc entre 2005 i2007,
revelen que les xarxes de tráfic causen un 23,8% de les ferides greus,

els delinqüents un 27,50/o i les forces de seguretat dels diferents Estats

de pas un 39,8% de les ferides greus. L'informe de Migreurop, a les pp.

3941 i 4344, descriu els abusos contra les dones i els homes

subsaharians, Cal una reflexió sobre les conseqüéncies del

desemparament legal i de la precarització, de la qual s'aprofiten alguns

cossos policíacs dels Estats i, posteriorment, les xarxes il'legals.

visats de curta estada, quan convé, a residents pr:ocedents

de Costa d'lvori, Mali, Níger i el Senegal,

Peró l'emigració no s'atura, Amb totes les mesures de
control i repetides devolucions, el Marroc no aconsegueix
canalitzar les arribades, peró sí bloqueja la sortida de les
persones immigrants, Els ferris controls del pas per l'Estret
de Gibraltar i cap a les llles Canáries fan la travessa més
difícil, raó per la qual els immigrants allarguen el temps
mitjá d'escala al Marroc fins a més de dos anys i, en alguns
casos, fins a cinc anys, segons els diferents estudis. L'01M,

l'Organització lnternacional de Migracions, constata que

només uns mil immigrants -i després de cinc anys d'estada
al Marroc-, demanen anualment l'ajut per a la seva
repatriació voluntária; actualment, la major part
procedeixen de Mali i del Senegal, Peró a l'inrevés, el flux
d'arribada al Marroc es multiplica, i s'obren alhes rutes
d'accés a la Unió Europea, com la del Canal de Sicília,
Malta o el Mar Egeu,oo

Enmig d'aquesta cruel realitat, també s'obre pas la

solidaritat de moltes famílies, persones i organitzacions que

ajuden els immigrants als llocs per on passen,37 Les

expressions d'agraiment envers aquests gestos

d'humanitat d'un company immigrant, d'un membre dels
cossos de seguretat, d'una família que els ha acollit o

donat aliment o vestit, d'una persona voluntária que els ha

¡0 Veieu la taula de I'lnforme 2009 de S0S.Racisme, amb dades de
Fortress Europe, sobre l'evolució, enke 2006-2008, dels llocs on
s'intercepten les persones a l'Atlántic i la Mediterránia quan intenten
anibar a la UE.
¡z Peró cal fer notar que la darrera reforma de la Llei d'Estrangeria del
desembre de 2009 penalitza la solidaritat amb les persones

immigrades en situació irregular.
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donat suport, són llavors d'esperanga enmig de la

injusticia.

Les denúncies de les diferents associacions de drets

humans i d'ajut humanitari a una i altra banda de la
Frontera Sud, han forgat petits canvis, que han millorat el

tracte que reben els immigrants al Marroc i a l'Estat

espanyol, i també la legislació, Ja no hi ha devolucions

massives de centenars de persones, sinó de petits grups.

La policia, als llocs fronterers, només tira bales de goma,38

El Marroc ja no retorna cap a Algéria les dones

embarassades i els menors, ni els sol'licitants d'asil, Els

que són portats a Tánger o a Tetuan, reben atenciÓ

sanitária si els cal, i a d'altres ciutats o pobles, els atenen

associacions com Metges Sense Fronteres o Cáritas, en

col'laboració amb Metges del Món,

6. CONCLUSIONS PER A L'ACCIÓ

Després d'escoltar els testimonis, i tenint en compte tant

els esforgos del Govern espanyol per adaptar la legislaciÓ,

com els informes de la Relatora Especial de I'ONU3e i els

informes d'organitzacions no governamentals de prestigi,a0

que coneixen la realitat de ben a prop, voldríem apuntar

una série de conclusions:

¡e Les ferides que provoquen les bales de goma no són tan greus.
ss Del 15 al27 de setembre de 2003, la Relatora Especial va visitar

l'Estat espanyol, i el 2004 es publicá l'informe de la Comissió de Drets

Humans i lmmigracié de l'ONU sobre Treballadors lmmigrants a
Espanya,
+o lnforme Anual 2009 d'Amnistia lnternacional, entre d'alkes citats a la

bibliografia.

* cal millorar les mesures existents per garantir els drets
humans i la vida digna de les persones immigrades;* cal aconseguir un just equilibri entre els drets dels
immigrants i la seva lliure circulació, i el legítim dret de
controlar els fluxos migratoris,

En general, considerem que la situació dels immigrants
ingressats als Centres per Estrangers, tant als CETI com
als ClE, és inhumana i va contra el Dret lnternacional i la
Constitució Espanyola,at Per tant, demanem al Govern i al

Parlament de l'Estat espanyol, a les Comunitats
Autónomes i a la societat civil unes accions eficaces:

Harmonitzar les lleis de l'Estat espanyol amb el

dret a no ser privats de la llibertat a causa de faltes
administratives (com pot ser la manca de
documentació legal de residéncia en el país), per a
tothom que no hagi incorregut en cap delicte
sancionat pel Codi Penal espanyol, Si per a

algunes infraccions penals, es disposa de mesures
alternatives com, per exemple, la presentació

davant deljutge, entenem que davant una infracció

administrativa calen mesures de control
alternatives a l'internament.

. Adequar la llei en el sentit de regularitzar
temporalment els immigrants procedents dels CIE
o dels CETI o els interceptats als controls, que no

són expulsables, per tal que no entrin en el cercle

It Malgrat que la Llei d'Estrangeria contempli l'ingrés a un CIE o CETI,
la Constitució separa les faltes administratives de les penals: Art. 25.3
" LAdministració civil no podrA ¡mposar sancions que, directa o
subsidiárianenl impliquin privació de llibeftat.'

32 33



sense sortida de la il'legalitat, de la impossibilitat

de ser contractats, de llogar un habitatge, etc,, a

l'espera de la seva regularització definitiva, si

s'escau,

Actualitzar els criteris per a la concessió de visats i

de l'Estatut d'Asil, amb criteris ben definits, d'acord

amb el dret internacional i tenint en compte les

noves situacions de persecució, amenaces i

conflicte intern que es donen fins i tot a pai'sos amb

régims suposadament democrátics.

Garantir el dret a la deguda i oportuna informació,

el dret d'admissió a trámit, el dret de recórrer i la
simplificació dels procediments per obtenir tant el

permís visat de residéncia com l'Estatut d'Asil, La

pressió extrema de les administracions i de la

justícia, i la pressió per a la limitació de l'entrada a

persones eshangeres immigrants no ha d'accelerar

la devolució -que impediria el poder recórrer la

devolució o I'expulsió-, ni ha de negar la protecció

de les persones en perill que demanen el dret

d'asil. Tampoc la manca de lletrats o de traductors

ha d'impedir exercir, de fet, aquest dret.

Considerem improcedent i inhumá que les

autoritats espanyoles o cossos de seguretat lliurin

les persones a les autoritats d'un tercer país que

no és el d'origen de les persones immigrades, a fi
que aquestes autoritats realitzin la deportació. I

considerem encara un tracte més cruel el seu

lliurament a les autoritats d'un tercer pais que ha

demostrat que maltracta i, fins i tot, tortura

aquestes persones,42 Demanem que en cas
devolució o d'expulsió, es lliuri la persona a

autoritats del seu país d'origen, ique en cap cas es
faci efectiva la deportació ni tan sols al seu país,

quan manquen les garanties del respecte als drets
humans.a3

o Reconeixent la necessitat d'atenció a les persones
que travessen la frontera en condicions
inhumanes, creiem convenient la tasca d'un centre
d'acollida temporal públic, tal com la llei espanyola
defineix el CETI, peró no depenent del Ministeri de
I'lnterior Gom en l'actualitat. Cal regular la seva
normativa, vetllant perqué sigui efectivament un

centre totalment obert, que atengui les necessitats
humanitáries, socials i médiques de les persones
que s'hi vulguin acollir lliurement; tot acotant la
seva temporalitat, respectant la dignitat i els drets
d'aquestes persones acollides,aa i permetent la

+z Cf. l'article núm. 3 de la Convenció Conha la Tortura i altres tractes
cruels, inhumans o degradants, del 4 de febrer 1985, ratificat per
l'Estat espanyol el 21 d'octubre de 1987 i pel Marroc el21 dejuny de
1993: "Cap Estat proced¡rá a lbxpubb, devotució o extradició d'una
persona a altre EsW quan hi hagi raons fundades per creure que
estará en perill de ser sotnesa a tortura,,, Les autoritats competents
t¡ndran en conpte totes les consideracions pert¡nents.., inclusiu, quan
procedeixi, l'existéncia en l'Estat de qué es tracti d'un quadre persistent
de violacions manifestes, patents o nassives dels drets humans." Cal
afegir que el Protocol Facultatiu d'aquest Conveni contra la Tortura va
ser ratificat per I'Estat espanyol el 4 d'abril de 2006 i está en fase
d'implementació.
m Cf. els textos internacionals i les senténcies del Tribunal Europeu de
Drets Humans en aquest sentit.
aa lncloem ací la salubritat, higlene i adequació de la infrastructura del
centre (espais, intimitat), així com el respecte a la cultura i hábits com
el menjar i altres aspectes culturals dels immigrants, d'acord amb la

de

les
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seva lliure circulació per tal de facilitar la seva

integració social plena. Per tant, demanem al

Govern de l'Estat que reguli I'estada als CETI

limitant-la a un curt període de temps després

d'haver complert amb la seva tasca d'acollida i

primeres atencions, en estreta col'laboració amb la

xarxa civil de solidaritat,

lnformació clara i suficient, verídica i creible als

immigrants detinguts als centres (ClE i CETI) amb

traductors habilitats a l'efecte, aixícom als llocs de

concentració i d'origen de possibles immigrants.

lnformació concreta sobre la legislació

d'immigració i d'asil, les possibilitats del mercat

laboral espanyol i les seves impossibilitats, així

com la realitat pluricultural de l'Estat espanyol. Cal

evitar que la font única d'informació siguin les

máfies o els seus compatriotes que són a la

península; cal donar suport a les ONG que ja

treballen en aquest sentit.

Considerem que l'internament als CIE esdevé una

detenció injusta de persones que són privades de

llibertat per un llarg període de temps en

condicions pi$ors que les del rügim penitenciari,

només pel fet d'haver comés una falta

administrativa,45 i per tant, en desacord amb els

Declaració Universal de Drets Humans, els tractats i acords

internacionals i la Constitució Espanyola,
a5 Tot i que el text del Projecte de Llei qualifica l'internament "serse

carácter penitenciarl, i que es tracta d'una detenció amb privació

"ünicament de la llibertat d'ambulacid' (Art. 60.2 i 62bis.1), creiem que

és, de fet, una privació injusta de llibertat, i que lmpossibilita comprovar

si aquestes persones s'integren o no a la nostra societat, Així mateix

considerem injusta i exagerada la catalogació d"'infraccio gred', que la

pactes internacionals de Drets Humans, Peró
demanem que mentre aquests Centres
d'lnternament per a lmmigrants existeixin, es
redueixin els 60 dies d'ingrés establerts per la nova
llei,ao i que s'obrin habitualment els centres a la
societat civil i a les organitzacions que vigilen pel

compliment dels drets humans dins els centres i

col'laboren en la seva humanització,a7 a fi de
facilitar una major transparéncia i respecte a la

dignitat de les persones.

el Projecte de Llei a l'Article 53.1a de la situació de 'Vobar-se

inegularment en el teritori espanyo|. Cf. art Set.1 de la Llei ?2009
sobre el "dtet a la lliure circulacio pel tenitori espanyol i a elegir
lliurement el lloc de tesidéncid', on el Set,2 diu: "les nesures
limitatives, la durada de les quals no excedirá del tenps inprescindible
i proporcional a la persisténcia de les circumstáncies que justtficaren
l'adopcb de les mateixes, podran consistir en la presentacio periódica
davant de les autor¡tats competents i en lbllunyament de fronteres o
nuclis de poblac¡ó concretats singularment," Cal veure també l'informe
sobre els CIE de Madrid, Málaga i Valéncia, 'Situación de los centros
de internamiento para extraüeros en España. Conversaciones junto al
muro, lnforme Técnico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) en el marco del estud¡l europeo DEVAS', del desembre 2009,
on"la CEAR advoca - con ha man¡festat en reiterades ocasiones- per
la supressió dels CIE con a centres vulneradors de drets básics en el
benentés que na és possible privar de llibertat a ciutadans per llargs
perÍodes de temps en condicions pitjors a les del régim penitenciari pel
fet de conetre una falta administrativa ,.." (p,177).
46 L'anterior contemplava un període de 40 dies máxim, i ara s'ha
allargat a un període de detenció de 60 dies amb la Ley )rgán¡ca
2/2009, d'7 7 de desembre 2009, de reforma de la Ley 1rgánica 4/2000,
d'71 de gener, sobre 'derechos y l¡bertades de los extranjeros en
Espana y su integración soc¡al',
a7 Executant i ampliant el que contempla la Llei Orgánica 212009: no
només la supervisió per part d'organitzacions, sinó l'efectiva
col'laboració voluntária habitual de les entitats dedicades a

acompanyar les persones immigrants,
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. Coneixent diverses situacions de violació dels

drets humans als ClE, i la por a la denúncia a

causa de la situació administrativa irregular i de la
seva condició de detinguts, demanem que, a més

d'una investigació i inspecció rigoroses d'aquests

centres en cas de denúncies,a8 es facin

inspeccions habituals dels centres i s'investiguin

fins al final, per tal de depurar responsabilitats, els

casos de tortures o maltractaments. Peró, també,
que es prenguin mesures preventives eficaces com

la video-vigiláncia, la visita immediata d'un metge

independent i de l'advocat que la persona trii, que

es garanteixi el compliment dels protocols del

trasllat des dels CIE a l'aeroport i dels protocols

d'expulsió,4e i la transparéncia en el régim

disciplinari intern dels centres, tipificant clarament
infraccions, mesures de seguretat i sancions, i

registrant tots els moviments a la cel'la d'aillament.

. Que tots els funcionaris i funcionáries que treballen

als CETI i als CIE passin per una formació

completa -no només informativa- en drets

qe En aquest sentit, la tasca del Defensor del Poble i també la

col'laboració del Síndic de Greuges de Catalunya, malgrat que aquest

darrer no hi té competéncies, és rigorosa. Peró ens consta que no ha

estat del tot efectiva, ja que les persones denunciants foren

expulsades, com en elcas de l'any 2009 alClE de laZona Franca. Fa

uns mesos, va haver-hi una alka situació de vaga de fam per denunciar

el mateix ClE, per a la qual vam demanar una investigació en el seu

moment, a l'igual que SOS-Racisme Catalunya. Caldria implementar

les Recomanacions que el Defensor del Poble va fent en la inspecció

dels centres arran de les denúncies (Cf. Carta del Defensor del Pueblo

a I'ACAT, datada el 23 de marg de 2010),
¿s Cf. Quadre 50 lnforme CEAR - lnforne DEVAS sobre la situació dels

CIE a Espana, on cita les Recomanacions de máxima prioritat.

humans, a fi que el seu tracte dels immigrants
respecti els drets humans i s'eradiquin els tractes
inhumans. Creiem, a més, que una formació
rigorosa pot ajudar a millorar les relacions laborals
i la consideració posítiva d'aquesta feina per part

de la societat civil,

lgualment demanem transparéncia a l'Estat
espanyol; que publiqui les dades de les agressions
racistes i reforci amb recursos suficients les
campanyes de sensibilització antiracista,50 a fi de
combake la impunitat en aquest ámbit i la
desinformació de la població civil,sl

Demanem que l'Estat espanyol signi i ratifiqui el
Conveni lnternacional de I')NU per a la Protecció
dels Drets de tots els Treballadors lmmigrants iels
Membres de les seves Famflies, del 18 de
desembre de 1990, vigent des de l'1 de juliol de

so Cf. uns quants articles de la nova llei d'estrangeria Llei Orgánica
2/2009, d'7 7 de desembre, de reÍorna de la Ley 1rgánica 4/2000, d't l
de gener, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y
su lntegración Socid com, per exemple, l'Art. Tres.2.c): "La integració
social dels immigrants mi{angant politiques transversals dirigides a tota
la ciutadanid'.1 a l'Art, Cuaho,l: "Els poders públics promouran la
plena integració dels estrangers en la societat espanyola, en un narc
de convivéncia d'identitas i cultures diverses sense cap altre límit que
el respecte a la Constitució i la llei;
51 L'informe d'Al 2009 diu'. "Continuaren denunciant-se atacs rac¡stes
comesos per persones a tful individual, i casos de tortura i altres
maltactanents a mans de funcionaris encarregats de fer complir la llei,
Segons l'Agéncb de Drets Fonamentals de la UE, Espanya era un dels
només cinc Estats menbres que no publicaven dades oficials sobre les
denúncies i procedimens penals relacionats anb delictes rac¡steC'. En

aquest mateix sentit es pronuncia SOS-Racisme a l'lnforme 2009,
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2003, I que subsegüentment sigui implementat de

manera efectiva,

Finalment, som conscients que la creixent

immigració és en bona part resultat de les

polítiques de globalització injusta que agreugen

l'empobriment de zones del Sud; els conflictes

interns i l'espoli dels recursos naturals obliguen al

desplagament de poblacions senceres, Per aixó,

l'atenció a la immigració és imprescindible que

s'integri dins el context de les relacions polítiques i

comercials justes i sostenibles, tant per la vida de

les persones com pel medi ambient i la terra, de la
qual la humanitat depén, Atenent a les causes de

la immigració, cal vigilar la coheréncia dels tractats

comercials bilaterals i d'ajut al desenvolupament i

establir cláusules efectives de control, que

garanteixin els drets humans i el real

desenvolupament de les poblacions d'origen dels

immigrats, Aquestes cláusules haurien de ser

d'ordre superior, una prioritat per sobre del control

dels fluxos migratoris.s2

52 Una recomanació similar, centrada en l'ajut al desenvolupament, la

trobem a l'informe del Servei Jesuita al Migrant - Espanya (SJM),

lgualment, també per sobre dels recursos humans i

económics destinats al control de la immigració,

caldria prioritzar els recursos destinats a polítiques

de desenvolupament en els paisos d'origen, i fer
campanyes d'informació general que ajustin el

discurs a les dades reals i combatin la imatge
distorsionada que es té dels immigrants, tot
facilitant la seva integració,
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7. DEU ES "NEGRA" I SENSE PAPERS

Acabem aquest document, igual que hem comengat, amb

una experiéncia, Es original d'Helena Maleno Garzón53 i va

ser enviada al butlletí digilal Eclesalia lnformativo per

I'Arquebisbe de Tánger, Fr, Santiago Agrelo Martínez, que

la va fer seva.

Tánger, setze de febrer 2010

lmagina que vas donar a llum el diumenge passat en un

hospital públic marroquí. Un nen preciós.

lmagina que et donen l'alta el dia següent, dilluns.

lmagina que tornares a casa, cansada, sagnant del

postpart, amb dolors encara a l'úter que lluita per tornar al

seu lloc.

lmagina que a casa t'estan esperant la teva filleta de dos

anys idos mesos i la teva parella.

lmagina que aquest matÍ mentre banyaves l'infant,

comences a veure que licosta respirar,

lmagina que vas córrer a l'hospital públic marroquí,

lmagina que et digueren que no et podien atendre,

lmagina que hi tornares una altra vegada,

lmagina que a la tercera vegada, el teu infant deixá de

respirar gairebé a la porta de l'hospital,

lmagina que demanares auxili per al teu infant mort,

ss Es llicenciada en Ciéncies de la lnformació, investigadora

especialista en fenómens migratoris, en menors iv.ictimes de tráfic amb

fins d'explotacíó i xarxes de tráfic des de I'Africa subsahariana.

Especialista en investigació, acció participativa i especialista en génere

i desenvolupament. Col'labora amb Women Worldwide Link, Delegada

de CEAR al Marroc per a refugiats i refugiades. Voluntária a Cáritas

Tánger i membre de la xana Caminando Fronteras.

lmagina que se l'emportaren al dipósit de cadávers de
l'hospital,

lmagina que a tu, a la teva filleta de dos anys i dos mesos i

a la teva parella, us portaren a la comissaria.

Ara, imagina't amb les teves entranyes vinclanlse de dolor,
el dolor agre de la mort del teu fill, el dolor d'un úter que et
recorda el part recent, el dolor d'una llet que puja als teus
pits durs com pedres, Peró imagina't NEGM, imagina't
AFRICANA, imagina't P0BM, imagina't SENSE PAPERS,
Estás asseguda, doblegada sobre el teu ventre, en aquell
brut despatx de policies que van i que venen i et parlen en

una llengua que no entens, Allíet miro i intento traduir-te
les preguntes que em semblen estúpides, cruels i

inhumanes,

Volen saber qué feu en el seu regne, com hi entráreu i

quant de temps porteu aquí, Volen saber com us dieu, com

es diuen els vostres pares i per qué heu vingut,
La teva parella crida idemana pietat. Sap que totes les
preguntes van dirigides a justificar una deportació al desert,
La teva parella crida i et tranquil,litza anomenant-te
"honey", mel,

La teva filleta somriu, juga amb la seva gorra i canta
"al'leluia",
La policia busca un intérpret de l'árab a l'anglés per fer
l'atestat i portar-vos a Tribunal,

Em dius que si et deporten al desert i allí et violen, creus
que no aguantarás el dolor, que fa poc que vas parir,

Un policia se m'apropa i em pregunta: Per qué feu aixó?
Per gust? L'amable policia anomena "aixó" el fet
d'acompanyar uns pares sumits en el dolor, de comprar
una mica de menjar per a una nena que porta tot el dia

sense ni un mos, i d'intentar introduir un xic d'humanitat o,

si més no, de bon tracte en aquesta punyetera comissaria.
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Mirant-lo, m'horroritza la seva fredor, i li contesto: ho fem
per amor. En ell veig aquests éssers que mengen, caguen i

fan de policia per a poder seguir menjant i cagant, Sento

llástima,

Detenen la teva parella a la comissaria i em diuen que,

com a cas humanitari, et deixen dormir a casa. Demá

haurás de passar pel Tribunaljuntament amb el teu marit,

T'enfonses. Es la primera vegada que et veig redregar

aquest ventre dolorit, Crides i plores fins que un policia

t'ordena que callis,

No ho suporto, I'escena és més forta que jo, i li demano per

favor que entengui que el teu fill ha mort avui, que acabes

de donar a llum, que et fan mal les entranyes,

Em respon amb menyspreu que en aquest regne hi ha

unes lleis, que aquí es fa el que diu el procurador del rei i

que tu ets una NEGRA CLANDESTINA,

Demá anirem a Tribunal, demá un home d'aquest regne

decidirá si et llencen a tu i la teva filleta al desert, de

matinada, Després d'aixó, la sort decidirá si serás violada,

si la teva filleta será raptada o, per qué no, violada també.

lmagina't que tot aixó t'ha passat avui,

lmagina't que nosaltres, totes, sentim el dolor de les teves

entranyes,

lmagina't que nosaltres, totes, sentim el dolor de les

nostres entranyes.

*Així ho he rebut, Aixi ho reenvio. I continuaré de genolls,

perqué avui he vist Déu "negra" i sense papers.

+ Fr, Santiago Agrelo Martinez
Arquebisbe de Tánger
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