
Els CIE fan malbé 
persones vulnerables, 
però sobretot 
ens fan malbé 
a nosaltres com a 
societat, perquè 
alimenten el «llop» 
de l’hostilitat
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La setmana passada, les entitats 
que des de fa temps demanem el 
tancament definitiu dels centres 
d’internament, i especialment del que 
hi ha a la Zona Franca de Barcelona, 
vam viure un contrast de sentiments. 
D’una banda, l’alegria de l’anunci fet 
des de l’Ajuntament que obligava el 
Ministeri de l’Interior al cessament de 
les activitats que es realitzen al CIE, 
en no garantir aquest «equipament» 
unes mesures adequades de segure-
tat. De l’altra, la reacció immediata del 
Ministeri accelerant-ne l’obertura tot i 
les obres inacabades i tot i no haver-hi 
de moment cap intern. Quan llegim 
aquest article desconeixem quina serà 
la situació.

Més enllà, però, d’aquest pols en-
tre institucions, el cert és que el CIE 
de Barcelona ha generat un ampli 
consens de rebuig. El va rebutjar el 
Parlament de Catalunya en el ple de 
juliol del 2015; se’n va demanar el 
tancament per part del ple de l’Ajun-
tament de Barcelona uns mesos més 
tard, i també la Diputació i el Síndic 
s’han posicionat en contra de la seva 
existència. Tots coincideixen a consi-
derar-lo un lloc on es vulneren drets 
humans fonamentals: en primer lloc, 
en privar de llibertat persones que 
no han comès cap delicte i, en segon 
lloc, en no disposar d’unes condicions 
adequades per dur a terme aquest 
internament. 

A través de les visites periòdiques 
que els voluntaris i les voluntàries de 
la Fundació Migra Studium han estat 
realitzant els darrers anys a les per-
sones internes, hem constatat fins a 
quin punt el CIE és profundament 
deshumanitzador. Per posar algun 
exemple, fins a l’anterior remodela-
ció, les cel·les no tenien bany i calia 
picar a les reixes per avisar i poder 
anar al lavabo durant la nit; la poli-
cia preparada per vigilar presons es 
veia incapaç de contenir l’enorme 

Joan Boronat / Tarragona

La catedral de Tarragona disposa 
d’un nou servei per a les visites cul-
turals a través d’una videoguia mul-
timèdia. El sistema ofereix al visitant 
contingut personalitzat i exclusiu 
mitjançant imatges úniques, vídeos 
(alguns gravats amb drons), i un so 
envoltant, a més de quatre punts amb 
realitat augmentada, i efectes sonors 
i visuals especials.

La videoguia, que s’ofereix llogant 
un iPad mini amb auriculars i so en 7 
idiomes, al preu de 4 euros, s’ha de-
senvolupat amb la col·laboració del 

La catedral de Tarragona, pionera en 
visites amb videoguia

L’iPad incorpora fotografies de 
punts recòndits que sovint passen 
desapercebuts a simple vista en les 
visites, en una navegació que permet a 
l’usuari aprofundir-hi tant com vulgui.

Un dels punts que crida més l’aten-
ció és en un racó del claustre on es 
troba enterrat un cavaller gegantí de 
l’època, Franciso Plaza, que es creu que 
media 2,30 metres d’alçada. La làpida 
d’aquest capità de cavalls cuirasser, a 
peu pla, passa desapercebuda, i ara 
amb l’iPad apareix virtualment la seva 
figura, i permet comparar les alçades 
amb qui es posa davant la tauleta.

La catedral de Tarragona rep anu-
alment uns 100.000 visitants i des de 
principis d’aquest 2016 el temple ha 
vist incrementat en un 21% el nom-
bre de persones que hi han accedit, 
turísticament parlant, en comparació 
amb el mateix període de l’any passat.

Capítol de la Catedral, la Delegació de 
Patrimoni Artístic i Documental i Art 
Sacre de l’arquebisbat de Tarragona, 
i el Camp d’aprenentatge de la ciutat 
de Tarragona de la Generalitat de 
Catalunya.

Francisco Javier Castillo, conseller 
delegat de DNA Expertus Turismo y 
Ocio, va assenyalar en l’acte de presen-
tació que «la visita que fan els guies 
sens dubte és la millor que tenim». 
Aquesta és l’opció escollida per un 
12% dels visitants, mentre que un 16% 
es decanta per l’audioguia en 8 idio-
mes. La videoguia suposa un pas més 
amb continguts multimèdia a mida.

Castillo va assenyalar que «avaluem 
quants visitants tenim menors de 20 
anys; busquem captar aquest segment 
de mercat i aquesta eina va adreçada a 
ells, als natius digitals». Amb aquesta 
vintena de tauletes es poden veure en 
dues dimensions les pintures murals 
que imiten les antigues teles i sanefes 
de la catedral, conèixer la història dels 
més de 110 sants presents al temple, 
escoltar peces interpretades per l’or-
ganista o presenciar algunes de les 
grans solemnitats que al llarg de l’any 
s’hi celebren, com ara les cerimònies 
a la capella de Santa Tecla, el dia de 
la seva festivitat, a través d’un vídeo.

Tarragona

Per la nostra dignitat: #CIEMaiMés

ansietat de persones que no havien 
comès cap delicte i que, no obstant 
això, afrontaven la possibilitat d’una 
expulsió. Durant aquests darrers 
anys, als CIE espanyols hi ha hagut 
suïcidis i episodis de violència molt 
greus. 

Va ser, doncs, la constatació i 
l’acompanyament del dolor que els 
CIES generaven el que ens va fer 
decidir, juntament amb entitats com 
SOS Racisme o Tanquem, a engegar 
campanyes per demanar-ne el seu 
tancament immediat. 

Els CIE fan malbé persones i sobre-

tot persones vulnerables. Però sobre-
tot els CIE ens fan malbé a nosaltres 
com a societat, perquè alimenten el 
«llop» de l’hostilitat, penalitzen el 
dret humà a migrar, estigmatitzen 
col·lectius sencers, i fan encara molt 
més difícil la construcció d’espais com-
partits de cohesió i integració social. Al 
contrari del que ens sembla a vegades, 
l’arbitrarietat que es desplega en de-
terminades actuacions relacionades 
amb el control migratori, no fa sinó 
generar més inseguretat. Quan es vul-
neren drets humans al nostre territori, 
tots en som afectats. 

Centre d’Internament d’Estrangers a la Zona Franca.
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