
Tanquem els Centres d’Internament d’Estrangers 
 
La mort recent d’un ciutadà algerià de 36 anys (el nom del qual encara 
no s’ha fet públic) a la presó d’Arxidona, convertida en Centre 
d’Internament d’Estrangers (CIE) provisional per l’Estat espanyol, ha 
posat en primera plana la trista i lamentable existència dels CIE. 
 
Als Centres d’Internament d’Estrangers es tanca persones migrades 
per la simple raó de no tenir els papers de residència en regla. 
Aquestes persones no han comès cap delicte. Amb l’objectiu de ser 
expulsades als seus països d’origen, poden romandre tancades  fins a 
60 dies. Passats aquest període poden sortir-ne amb un procés 
d’expulsió pendent, situació que els fa més vulnerables als abusos i a 
les discriminacions. 
 
Les deficients condicions de les instal·lacions i sobre tot el 
maltractament de les persones tancades han estat denunciades en 
varis informes de l’ONU, d’associacions jurídiques i d’ONG. A la 
privació de llibertat es sumen les carències més elementals d’atenció 
higièniques, mèdiques, alimentàries, de respecte com a persones 
humanes (en alguns CIE es crida les persones per un número, no pel 
seu nom) i d’accés al dret d’asil. 
   
Des de 1987, any en que van començar a obrir els CIE, han mort 8 
persones a les dependències de les instal·lacions o als trasllats 
forçosos. Tres d’aquestes morts han estat al CIE de la Zona Franca. 
 
Els ministres d’Interior i l’actual ministre Juan Ignacio Zoido són 
responsables d’aquestes morts, així com ho són les polítiques 
migratòries d’Espanya i d’Europa dels milers de vides perdudes a les 
fronteres, als deserts o al mar.  Per això:  
 
Demanem el tancament immediat d’Arxidona, el tancament immediat 
del CIE de Zona Franca i de tots els CIE de l’Estat espanyol. 
 
Exigim la derogació de l’actual Llei d’Estrangeria i de qualsevol 
instrument jurídic que impedeixi el legítim dret a migrar i el dret a 
cercar refugi en un territori segur. 
 
 


