
MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST DE L’ESPAI DE LA CIUTADANIA PEL TANCA-
MENT DEFINITIU DEL CIE DE BARCELONA

Atès que els centre d’internament per a estrangers són una expressió de racisme insti-
tucional i estructural.

Atès que diferents organitzacions de defensa i de protecció dels drets humans han
aconseguit visibilitzar  la realitat dels Centres d’internament d’Estrangers (CIE) i de-
nunciar l’opacitat i impunitat que els envolta.

Atès que el Parlament de Catalunya, i la majoria de municipis del nostres país han de-
manat el tancament dels CIE.

Atès que l’Hospitalet de Llobregat sempre ha reiterat el compromís  en el  treball per
l’eradicació del racisme a la ciutat i per garantir la igualtat d’oportunitats.

Atès que l’Espai de Ciutadania de l’Hospitalet, que reuneix prop de 50 entitats de la
ciutat ha demanat el tancament definitiu dels CIE’S a l’Estat Espanyol i el tancament
del CIE de Barcelona.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet,  a proposta dels grups municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya i L’Hospitalet En Comú Podem–En Comú Guanyem, adopta
els següents

ACORDS.

Primer.- Manifestar el suport al manifest de l’Espai de la Ciutadania pel Tancament de-
finitiu del CIE de Barcelona que diu literalment:

“Manifest de l’Espai de la Ciutadania pel 
Tancament definitiu del CIE de Barcelona”

Des de l’Espai de la Ciutadania de L’Hospitalet de Llobregat, que reuneix prop de 50
entitats  de la ciutat, volem manifestar que repudiem l’existència dels CIE´S a l’Estat
espanyol i que demanem el tancament definitiu del CIE de Barcelona. Actualment, i
degut a la situació de pandèmia i la denuncia dels col·lectius immigrants,   des del 19
de març aquest centre es manté tancat. Malauradament els mitjans de comunicació
van  informar-nos   dels  plans  del  actual  govern  de   reobertura  del   Centre  de
Internament  de Estrangeres (CIE)  de la  Zona Franca de Barcelona.  En el  context
actual, en què per primera vegada des de la seva creació tots els CIEs estan tancats,
els plans de la seva reobertura ens semblen totalment deshumans i contraris a una
política que posi en el centre la vida de les persones.

En aquest sentit, manifestem:
- Que les migracions forçoses i l’exili són conseqüència d’un ordre social i polític que

genera explotació, desigualtat i sotmetiment dels pobles i de les persones més vul-
nerables.

- Que les polítiques migratòries europees i espanyoles han forjat un entramat re-
pressiu sobre les persones estrangeres de rendes baixes, les quals , com a conse-
qüència de la crisis, tenen gairebé impossible regularitzar la seva situació adminis-
trativa, dificultant la renovació dels seus permisos.



- Que es  criminalitza  a  aquelles  persones  en  situació  vulnerable,  persones  que
s’han vist forçades a deixar els seus països d’origen amb l’únic objectiu de treballar
per tenir algun futur per elles i les seves famílies, molts d’ells escapant de la violèn-
cia provocada per interessos aliens, o a sol·licitants d’asil a qui no es respecten els
seus drets internacionals.

- Que les detencions de persones per l’únic fet de no tenir la seva residència regula-
ritzada generen racisme i deriven en la reclusió dels éssers humans en centres d
´internament construïts exclusivament per a persones estrangeres que no han co-
mès cap delicte sinó simplement una falta administrativa.

- Que per tant la pròpia existència dels CIE´s viola drets i llibertats bàsiques. La qual
cosa s’agreuja amb les detencions arbitràries, la llibertat de moviment, les restricci-
ons d’accés a la justícia, maltractaments, deficiències edilícies, falta d’una adequa-
da atenció sociosanitària, etc.

- Que el Govern espanyol, amb recursos públics, construeix i manté aquests equipa-
ments repressius, organitza i paga vols de deportació en els que s’expulsa a les
persones migrants cap als seus països d’ origen en condicions lamentables.

- Que ens sembla inadmissible que després de nombroses denúncies i la mort de
persones (Idrissa Diallo, Jonathan Sizalima, Mohammed Abagui i Alik Manukyan),
l’equipament del CIE de la Zona Franca no es tanqui definitivament atès que no
garanteix el  respecte als drets fonamentals de las persones recloses.  Es tracta
d’un equipament que no garanteix el compliment de las normes mínimes edilícies i
de  seguretat  per  funcionar  i  que  no  compta amb l’habilitació  administrativa  de
l’Ajuntament de Barcelona que li permeti funcionar.

I per tot això, demanem:

- L’estricte compliment de la Declaració Universal de Drets Humans, i en conse-
qüència el cessament de la repressió i el racisme, i la reparació a les víctimes.

- El tancament de tots els Centres d’Internament per a Estrangers, en especial el
de Barcelona i per tant el desmantellament dels dispositius policials i adminis-
tratius que comporten.

- La fi dels vols de deportació.
- La nostra solidaritat amb les veïns i veïnes amb qui convivim a la nostra ciutat.

Cap persona es il·legal! “

Segon.- Traslladar els presents acords al Govern de l’Estat Espanyol, als grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés, a l’Espai de Ciutadania, al Consell
de Ciutat i als Consells de Districtes. 


