
T’AJUDEM!

¡TE AYUDAMOS!
WE HELP YOU!

NOUS VOUS AIDONS!
WIR HELFEN IHNEN!

TI AIUTIAMO!

VOM AJUTOR!



SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA AL CENTRE D’INTERNAMENT
D’ESTRANGERS (CIE) DE ZONA FRANCA EN BARCELONA   

 QUÈ ÉS?
Tens a la teva disposició un servei gratuït 
d’orientació jurídica l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona ofereix al Centre 
d’Internament d’Estrangers de la Zona  
Franca de Barcelona.
  
 A QUI VA ADREÇAT?
Està destinat a totes les persones que es 
trobin internades al CIE de Zona Franca       
de Barcelona.

 QUINS SERVEIS T’OFEREIX?
· Informar-te obre l’expedient administratiu  
de retorn, devolució i expulsió o el               
procediment penal pel qual estàs intern.

· Orientar-te sobre quins són els teus      
drets i deures durant el teu període         
d’internament al centre.

· Assessorar-te el que fa a les peticions i 
queixes que vulguis presentar sobre qüestions 
referents a la teva situació d’internament.

· Informar-te de la possibilitat de sol·licitar 
asil, en cas que tinguis un temor fundat a  
ser perseguit en el teu país per motius de 
raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, 
pertinència a determinat grup social, de 
gènere o orientació sexual.

· Ajudar-te perquè contactis amb el teu 
advocat o advocada.

 QUI  PRESTA EL SERVEI?
Advocats i advocades independents 
especialitzats en dret d’estrangeria i 
protecció internacional. 
Pots confiar en les persones professionals 
que presten el servei; et proporcionaran 
tota la informació que necessites.             
Hi són per ajudar-te.
  
 COM HI PUC ACCEDIR?
· Demana el formulari a la policia o al 
personal de la Creu Roja.
· T’assignaran, tan aviat com sigui possible, 
dia i hora perquè t’atenguin. 
· Se’t tornarà la còpia del formulari amb el 
dia i l’hora de la cita. 

· El nostre horari d’atenció és dilluns,          
dimecres  i divendres, de 9.00 a 14.00 hrs.   
  
 SERVEI D’INTÈRPRET
No et preocupis per l’idioma. Si és necessari, 
hi haurà un intèrpret per ajudar-te. 

SOJ-CIE


