
ESTUDI SOBRE LES MIGRACIONS ACTUALS I ELS CENTRES D’INTERNAMENT D’ESTRANGERS (CIE) A 
L’ESTAT ESPANYOL 

En aquest treball de recerca s’ha intentat indagar en l’estudi de les migracions actuals 
en els cinc continents del món- Àfrica, Àsia, Amèrica, Oceania i Europa-, un procés 
clau i força manipulat en relació amb els elements que expliquen aquest fenomen. En 
segon lloc, s’ha portat a terme una anàlisi de la legislació espanyola respecte als 
migrants, fent especial èmfasi en el tractament jurídic de dos dels capítols de la Llei 
d’Estrangeria (Llei Orgànica 4/2000 i Real Decret 162/2014) i, finalment, també s’ha fet 
recerca envers la situació d’avui en dia dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE).   

Per desplegar totes aquestes idees, cal preguntar-nos sobre diferents qüestions que ha 
estat necessari resoldre. Com es produeixen les migracions Nord-Sud? Quines són les 
principals rutes migratòries del segle XXI? Què exposa la legislació espanyola respecte 
els migrants? Què són i com funcionen els CIE? 

Així doncs, per respondre els interrogants exposats, aquest projecte s’ha dividit en dos 
apartats. Per una banda, s’han entrevistat activistes i migrants que coneixen les 
realitats dels actuals fluxos migratoris i s’ha contrastat el seu relat amb estudis 
acadèmics que mostren les tendències actuals. D’altra banda, una vegada estudiat el 
marc jurídic espanyol, s’ha tractat de comprovar la seva aplicació en relació amb casos 
concrets on hi ha indicis de possibles vulneracions dels drets i les llibertats dels 
estrangers a Espanya: la mort d’Idrissa Diallo al CIE de la Zona Franca de Barcelona, 
de Samba Martíne al CIE per a dones d’Aluche a Madrid i, per últim, dels aldarulls 
racistes contra el centre de menors no acompanyats del Masnou.  

En síntesi, els resultats de la recerca evidencien que les migracions no són 
desplaçaments del nostre present més immediat, sinó que més aviat és al contrari; i, en 
darrer lloc, a través de l’anàlisi de la Llei d’Estrangeria s’observa que aquesta és 
incapaç de donar una resposta a totes les persones que es troben indocumentades a       
l’Estat Espanyol.  
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