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ROBERTBONET|Escompleixelsisèaniversaridelavagageneraldel29demarçde2012,unaconvocatòria
amb alt seguiment a la indústria, el comerç i el sector públic. Barcelona va quedar paralitzada,
entitats bancàries i multinacionals van patir destrosses, es van produir desenes de detencions
i la violència policial va ser extrema. Dos manifestants van perdre un ull per l’impacte de bales
de goma i, per primer cop i per ordre de Felip Puig, els Mossos d’Esquadra van llançar gasos
lacrimògens.

Més que mil paraules

Les píndoles | Dels maltractaments policials

Nou i tres fan dotze
Paula Rodríguez Zapata | @La_Directa

T

res i tres i tres fan nou. Nou i tres
fan dotze. I volem seguir sumant
i que dotze i tretze en facin vint-icinc, i així successivament! El 28 d’abril
la Directa es fa gran, i amb ella totes nosaltres. Aquest abril ens volem celebrar,
ens volem gaudir i rodejar-nos de totes les
que ens vulguin acompanyar en aquest
brindis per molts anys més, o simplement
per aquelles que els encisi la proposta
musical i s’animin a passar una bona estona, ballar, petar la xerrada o petonejar-se entre cançons.
Perquè veure els nostres punts febles, treballar per millorar cada dia, revisar-nos, qüestionar-nos, acceptar crítiques, aprendre’n cada dia una mica més
i intentar arribar més lluny i a més gent
és bàsic perquè el projecte creixi. Però
també ho és aturar-se, crear un on i un
quan en el qual trobar-nos, conèixer-nos,
celebrar les fites (o el camí que hem decidit prendre per a arribar-hi) i la feina
ben feta i poder-nos sentir orgulloses del
que fem i de per què ho fem.
Aquest any, com ja és tradicional, l’Ateneu de Nou Barris torna a acollir l’aniversari obrint el teló d’un escenari que

trepitjaran artistes que tenim molt plaer de presentar. Per començar a escalfar
motors i que l’humor ens envaeixi els
pensaments, escoltarem els monòlegs feministes d’Oye Polo (Oye Sherman i Ana
Polo) a les vuit de la tarda al bar de l’Ateneu. Seguirem amb La Otra y las Locas
del Co (Madrid), que ens presentaran el
nou disc, i tot seguit, Soweto, un octet de
Gràcia amb el seu ska. Seguirem amb el
desafiament a la lògica masclista del reggaeton amb l’explosiva Chocolate Remix
(l’Argentina), que, reapropiant-se del seu
contingut sexual en clau queer, ens presenta el reggaeton lèsbic. I, per últim, els
DJ Black Sheep feat Jotaemi ens delectaran amb els hits del moment.
Les entrades sortiran a la venda
a començaments d’abril, i enguany
l’Ateneu ha activat la venda en línia.
Les subscriptores i sòcies gaudireu d’un
descompte.
Ens encantaria celebrar aquests dotze
anys totes juntes i que la festa soni ben
fort i deixi ben clar que, com va dir un
company estimat, seguirem sent l’intent
inesgotable de “viure una vida que mereixi ser viscuda”.

8.071

72%

persones han patit
maltractaments sota custòdia
policial entre 2004 i 2016

de les situacions
denunciades han afectat
migrants o persones preses

L’espina

/ SERGI MORESO

Comunitat
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Marxa de torxes
al voltant de la
presó Model
/ SERGI
RUGRAND
(KRASNYIBCN)

“A

mb 65 anys que tinc ara mateix vaig passar
gislativa més explícita a qualsevol objectiu resocialitzador,
dos anys de presó a França, de 1969 a 1971, i la conversió d’una pena legal a una de cruel, inhumana i
degradant, completament oposada al que estableixen les
i després a Espanya, des de 1971 a 1977, on vaig
participar en l’extingida COPEL. Actualment estic pres
Regles Nelson Mandela de l’ONU –regles mínimes per al
des del 9 de febrer de 1979, amb data de compliment
tractament de persones preses”.
de condemna per al 15 de novembre de 2026, i en cas
A banda de la llarga durada de les penes, segons el
d’encara estar viu, perquè estic lluitant contra un càncer
treball fet des de l’OSPDH, la vulneració de drets fonade pròstata, seré entregat un altre cop a les autoritats
mentals de les persones preses es produeix quotidianafranceses per complir una cadena perpètua en rebel·lia. ment dins dels centres penitenciaris, tant a Catalunya
Em podeu explicar on són els drets humans a Espanya?
com a l’Estat espanyol, on des de l’aplicació de la Llei
I la funció de reinserció que segons la Constitució espa- orgànica general penitenciària de 1979 s’aplica el règim
nyola han de tenir les presons?”. Aquest és el testimoni
d’aïllament –en el qual les persones passen 22 hores al
que ens arriba per carta d’Antonio Carlos Nieto, que
dia tancades dins la cel·la– als interns suposadament
actualment compleix condemna al centre penitenciari “perillosos”, o que segons el funcionariat “no s’adapde Múrcia II, i que, segons afirma, forma part dels 300
ten als altres mòduls”. Des de l’Observatori consideren
presos que compleixen “cadenes perpètues encobertes” que aquest règim en si ja suposa un tipus de tractament
a l’Estat espanyol. Tot i que el codi penal limita el màxim “inhumà i degradant” que provoca afeccions molt seriode compliment als 40 anys, mesures com la llei per al
ses per a la salut física i psíquica de les persones que
compliment íntegre i efectiu de les penes –aprovada al
el pateixen, i que des de fa temps estan reconegudes
Congrés en 2003 amb el suport del PP, PSOE i Coalició
tant pel Consell Europa com per l’ONU. “A banda, l’aïCanària– o la recent aplicació de la “presó permanent
llament suposa un espai d’impunitat per a la tortura i el
revisable” per part del govern de Mariano Rajoy dibui- maltractament, ja que la persona presa està sola, sense
xen un escenari en el qual moltes persones passaran
testimonis que puguin declarar si una persona és agredida”, explica Rivera, que considera que “els funcionael temps que els queda de vida privades de llibertat.
ris, en canvi, sempre tindran un grup de companys per
Segons Iñaki Rivera –director de l’Observatori del Sistema
Penal i dels Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de
declarar que van haver d’utilitzar la força per tractar-se
Barcelona–, aquestes mesures són completament inne- d’un pres violent. Segons Rivera, aquest règim d’aïllacessàries i, al contrari del que el “populisme punitiu” dels
ment suposa un dels aspectes més obscurs a l’interior
mitjans de comunicació i la majoria dels partits polítics
de les presons, ja que “no només possibilita el maltractament i la tortura, sinó la impossibilitat de provar-ho”.
argumenten, no tenen cap tipus d’eficiència dissuasiva a
l’hora de cometre un delicte: “Qualsevol persona que coneCansats de sofrir constants vulneracions dels seus
gui mínimament el sistema penal sap de la inconsistència
drets fonamentals i de la invisibilització d’aquesta imd’aquesta mesura, que suposa la negació i la renúncia le- punitat fora dels murs, a mitjan 2015, la mort de tres
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REVIFA LA LLUITA
DINS DELS MURS
Una quarantena de presos que compleixen penes a diferents centres
penitenciaris de l’Estat espanyol han iniciat una lluita col·lectiva amb
l’objectiu de visibilitzar i denunciar les constants vulneracions de drets
Vicent Almela | @La_Directa

interns a la presó de Navalcarnero (Madrid IV) per suposades negligències mèdiques va fer vessar el got. Dos
reclusos d’aquest centre començaren a organitzar-se
–inspirant-se en el llegat d’anteriors lluites anticarceràries com la Coordinadora de Presos en Lluita (COPEL),
l’Associació de Presos en Règim Especial (APRE) o la
lluita contra els fitxers d’interns d’especial seguiment
(FIES)– amb l’objectiu de “crear un espai i una comunitat de lluita” entre diferents agents –presos, familiars
i grups de suport– que ajudés a visibilitzar i denunciar la
situació que es viu dia a dia dins de les presons de l’Estat.
Dos anys de lluita col·lectiva
“Des de l’odi, la ràbia, la por i la venjança fins a la solidaritat més humana que he conegut en la meua vida.
Però, sobretot, en memòria de tots els companys assassinats a les presons de l’Estat espanyol”. Amb aquestes
paraules justifica el pres Jose Antonio Chavero (Toni)
–actualment en règim d’aïllament a la presó de Villena
(Alacant II) i amb data de finalització de condemna l’any
2027– l’inici de la proposta de lluita col·lectiva que va
engegar, amb un altre company, des de la presó d’Estremera (Madrid VII), i que feien arribar mitjançant Radio
Vallekas al col·lectiu Propresxs Madrid a finals de 2015.
Després d’establir un diàleg amb el grup de suport madrileny i el col·lectiu Tokata de València, els impulsors
de la proposta van decidir fer alguns canvis al primer
esborrany amb l’objectiu que aquesta iniciativa fos al
més efectiva possible, intentant que estigués basada en
l’horitzontalitat, sense utilitzar sigles ni un nom de grup
per evitar ser objectes de control i vigilància per part
de les institucions penitenciàries des del principi, i sintetitzar la taula de reivindicacions per fer-la més clara.

Els presos
denuncien les
situacions que
en major mesura
“atempten contra
la dignitat i la vida”
Ha sorgit la proposta
d’iniciar una vaga
de fam el primer
de maig, amb una
durada de cinc
a quinze dies

Després d’uns mesos de reflexió i debat entre grups
de suport i presos, la proposta es presentava en juliol
de 2016 amb un comunicat i una taula de reivindicacions amb dotze punts. Denunciaven les situacions que
en major mesura “atempten contra la nostra dignitat
i la nostra vida” –oberta als suggeriments i les aportacions d’altres presos–, i que se sustentava amb dejunis
mensuals, comunicats tant als grups de suport com a
la direcció de les presons, amb l’objectiu de visibilitzar
i donar a conéixer les demandes tant dins –perquè més
presos s’hi sumaren– com fora dels murs.
Des del llançament d’aquest primer esborrany, ja
són més d’una quarantena de presos –dinou d’ells des
de la presó d’Albocàsser (Castelló II)– els que s’han adherit a la proposta de lluita col·lectiva i que s’han sumat
als dejunis a principis de cada mes i la comunicació
constant amb els grups de suport, denunciant judicialment qualsevol tipus d’abús que pateixen o del qual
són testimonis. Des del centre penitenciari de Castelló
–on més morts s’han produït en els darrers anys i des
d’on es denuncien més casos de tortura i maltractament– també ha sorgit la proposta d’iniciar una vaga
de fam el primer de maig –amb una durada de cinc
a quinze dies depenent de la situació de cada pres– amb
l’objectiu de fer una primera acció coordinada entre
tots els presos que s’han adherit a la lluita i intentar
que encara se’n sumen més.
Segons el testimoni d’una trentena de presos en lluita
activa amb qui hem establert comunicació a través de
cartes des de la DIRECTA, la majoria d’ells estan patint
les conseqüències repressives de qüestionar el règim
penitenciari amb represàlies com el càstig del règim
especial d’aïllament continu, la intervenció de totes
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RADIOGRAFIA DE LES PRESONS A L’ESTAT ES
Diego Muñoz | @milvietnams
Pau Fabregat | @Pau_Fabregat

TOTAL DE PERSONES PRESES (DESEMBRE 2017)
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les comunicacions, la dispersió i els constants canvis de presó lluny de les seues famílies i amistats. Tot
i les estratègies de la Secretaria General d’Institucions
Penitenciàries per a desmobilitzar-los, tots ells estan
conscienciats i veuen necessari tirar endavant la proposta: “Dins de les presons els drets fonamentals només
existeixen en la teoria, ja que a la pràctica manquen tots.
La normalització d’aquesta bogeria és el que ens deshumanitza. No tindre expectatives de cap tipus fa que
l’únic que vols siga dedicar la teua vida a lluitar contra
aquesta bèstia, perquè aquí dins ja és l’únic que et dignifica i et fa sentir humà i no un animal salvatge”, explica
Chavero des del règim d’aïllament, i conclou amb un
missatge ben clar: “El meu futur és dedicar-me a lluitar
pels que queden aquí dintre, si és que aconseguisc eixir
viu d’aquesta tomba”.
L’objectiu de crear una “comunitat de lluita”
Fernando Alcatraz –ex-pres i membre de l’extingida
COPEL– actualment forma part del col·lectiu Tokata,
que pretén ser un instrument de comunicació entre els
presos en lluita i donar suport i veu a les persones preses que han engegat aquesta iniciativa, i considera que
“tot i que el nostre objectiu sempre serà l’abolició de
les presons, a curt i mitjà termini aquesta iniciativa serveix per a denunciar el fet que no s’estan respectant els
drets humans dins dels centres penitenciaris, i precisament volem obrir un debat social sobre aquesta situació
i avançar per aconseguir aquestes dotze reivindicacions”.
Alcatraz considera que des que es va organitzar el
grup de suport al col·lectiu Nais contra a Impunidade
(Mares contra la Impunitat) –van ser sancionades l’octubre de 2010 per protestar davant de la caserna de la
Guàrdia Civil d’Arteixo (la Corunya), quan reclamaven
informació sobre la mort del jove Diego Viña dins les
dependències de la Benemèrita– la coordinació entre els
presos, els familiars i els grups de suport està millorant,
i que aquesta proposta pretén que la solidaritat s’estenga a tota la població per poder formar “una comunitat

2011

2012
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2014

FONT: Boletín Tokata

“El meu futur és lluitar
pels que queden
aquí, si és que isc viu
d’aquesta tomba”,
explica el pres Jose
Antonio Chavero
de lluita” i un moviment anticarcerari molt més ampli
que el que existeix actualment: “L’atomització i l’alienació social generalitzada a la qual estem sotmesos, el
populisme punitiu dels mitjans de comunicació –que
quan parlen de presons només donen veu als sindicats
de carceraris– i la repressió que aplica la política penitenciària –amb els règims de càstig, els trasllats continus
o la construcció del nou model arquitectònic de macropresons– estan destinats a evitar que es forme una
organització de lluita, com ja va passar anteriorment”,
però considera que el camí traçat i l’ímpetu d’aquests
presos està generant “que augmente l’interés i la consciència i es comence a rearticular el moviment”, ja que
segons Alcatraz “només el fet de reobrir l’espai de lluita,
és el medi i és el fi de la proposta”.

.

LES DOTZE
REIVINDICACIONS
DELS PRESOS EN LLUITA
1.
2.

Erradicació de les tortures.
Abolició dels FIES, del règim de càstig
i dels aïllaments.
3. Fi de la dispersió.
4. Uns serveis mèdics independents
de la direcció penitenciària.
5. Aplicació dels articles 104.4 i 196 del
règim penitenciari als malalts crònics.
6. Malalts mentals fora de les presons.
7. Programes amb metadona i fàrmacs
psiquiàtrics acompanyats de teràpies
i grups de suport.
8. Assumpció de responsabilitats pels
assassinats dins de les presons des
de 1978 fins ara.
9. Accés a les aules, tallers, gimnasos
i formacions dels presos classificats
com a “irrecuperables”.
10. No utilitzar els “mòduls de respecte”
com a eina de xantatge.
11. Acabar amb els escorcolls integrals
a familiars i visites. Comunicacions
no limitades a requisits burocràtics.
12. Que no es criminalitzi la solidaritat
dels grups de suport.
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Centre penitenciari (any d'obertura) / Nombre de cel·les

Tortura i amuntegament
Guille Larios | @La_Directa
Segons l’informe de la Coordinadora
per a la Prevenció i Denúncia de la
Tortura (CPDT) –integrada per 48
entitats–, la majoria de denunciants
de tortura l’any 2016 a l’Estat
espanyol van ser homes, migrants,
menors i persones represaliades en
mobilitzacions socials. Per distribució
territorial, les comunitats amb més
denúncies són Madrid, Catalunya,
Ceuta i Andalusia. Finalment, els cossos
de seguretat que lideren el rànquing
d’agressors són el Cos Nacional de
Policia espanyola, els funcionaris de
presons i la Guàrdia Civil.
Els informes anuals que publica
l’organització remarquen que el
nombre de denúncies reals per tortura
és superior al nombre de denúncies
incloses en els seus informes.
I expliquen que alguns factors
explicatius d’aquest biaix són la por

a denunciar agressions patides davant
la possibilitat de rebre contradenúncies
o sancions administratives, la
inseguretat jurídica o bé la percepció
de la impunitat dels torturadors, molts
d’ells condemnats i posteriorment
indultats. A tall d’autocrítica, apunten
que també afecta la disminució
del nombre i de les capacitats dels
observatoris de drets humans, molts
d’ells saturats o afectats per la reducció
de prestacions públiques.
En el cas de la Catalunya Nord, trobem
la presó de Perpinyà, construïda l’any
1987. Actualment alberga 728 persones
malgrat tenir una capacitat per a 541.
L’espai més sobrepoblat és el mòdul
de presó provisional o penes curtes
(inferiors a dos anys), amb 144 places,
però on malviuen 307 reclusos.
A causa de l’amuntegament molta
gent ha de dormir a terra.

CENTRES
PENITENCIARIS
A L'ESTAT ESPANYOL
I CATALUNYA
FONTS: Secretaria
General d'Institucions
Penitenciàries
i Institut d'Estadística
de Catalunya
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0

0

9

5

41

11
5
71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

FONT: Informe de la Coordinadora per a la Prevenció
i Denúncia de la Tortura (2016)

6

2

10

1
1
21
1

59

10

Ceuta

Melilla

1 Teixeiro (1998) / 148
2 Lugo-Montesoro (1982) / 328
3 Lugo-Bonxe (1981) / 283
4 Alama-Montenegro (1998) / 976
5 Ourense (1987) / 243
6 Astúries (1993) / 775
7 El Dueso (1907) / 336
8 Bilbao (1966) / 89
9 Sant Sebastià (1948) / 115
10 Araba (2011) / 720
11 Pamplona 1 (2012) / 504
12 Logronyo (1985) / 283
13 Lleó (1999) / 1008
14 La Moraleja (1997) / 1007
15 Burgos (1932) / 209
16 Valladolid (1985) / 321
17 Topas (1995) / 142
18 Àvila (1989) / 162
19 Segòvia (2000) / 344
20 Soto del Real (1995) / 1008
21 Madrid 1. Alcalá-Meco (1978) / 385
22 Navalcarnero (1992) / 750
23 Valdemoro (1992) / 585
24 Madrid 2. Alcalá-Meco (1983) / 522
25 Aranjuez (1998) / 936
26 Estremera (2008) / 1008
27 Saragossa (2001) / 1008
28 Daroca (1984) / 298
29 Càceres (1981) / 301
30 Badajoz (1983) / 497
31 Ocaña 1 (1701) / 336
32 Ocaña 2 (1980) / 349
33 Conca (1980) / 60
34 Alcázar de San Juan (1975) / 55
35 Herrera de la Mancha (1979) / 260
36 Albacete (1981) / 90
37 Castelló (1983) / 446
38 Castelló 2 (2008) / 1008
39 Antoni Asunción Hernández (1990) / 1329
40 Alacant Compliment (1983) / 453
41 Alacant 2. Villena (1002) / 723
42 Múrcia (1980) / 299
43 Múrcia 2 (2011) / 1008
44 Còrdova (2000) / 1008
45 Jaén (1991) / 385
46 Huelva (1996) / 1008
47 Sevilla (1988) / 117
48 Sevilla 2 (2008) / 1008
49 Alcalá de Guadaira (1991) / 83
50 Màlaga (1991) / 752
51 Màlaga 2 (2017) / 1008
52 Albolote (1997) / 1008
53 Almeria (1986) / 478
54 Puerto 1 (1981) / 458
55 Puerto 2 (1983) / 317
56 Puerto 3 (2007) / 1008
57 Algesires (2000) / 936
58 Santa Cruz de la Palma (1960) / 4
59 Santa Cruz de Tenerife 2 (1989) / 771
60 Las Palmas (1982) / 606
61 Arrecife (1980) / 148
62 Ceuta (2017) / 648
63 Melilla (1993) / 138
64 Eivissa (1983) / 52
65 Mallorca (1999) / 1006
66 Menorca (2011) / ND
67 Brians 1 (1991) / ND
68 Brians 2 (2007) / ND
69 CP de Dones de Barcelona (1983) / ND
70 CP de Joves (2008) / ND
71 CP Obert 2 de Barcelona (ND) / ND
72 CP Obert de Girona (ND) / ND
73 CP Obert de Lleida (ND) / ND
74 CP Obert de Tarragona (1950) / ND
75 Lledoners (2008) / ND
76 Mas d’Enric (2015) / ND
77 Ponent (1984) / ND
78 Puig de les Basses (2014) / ND
79 Quatre Camins (1989) / ND
80 Pavelló Hospitalari de Terrassa (1992) / ND
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LA LLARGA OMBRA DEL PATIMENT
La reclusió, l’aïllament i la tortura –en alguns casos amb el desenllaç de mort– generen
un greu impacte emocional i econòmic en familiars, entorn proper i grups de suport

Concentració
a Lleida en
solidaritat amb
les persones
preses
/ DÀNAE
QUIROZ

G. L. | @La_Directa

L’

agost de 2016, Luis Manuel Acedo va morir de
càncer de pàncrees després de dos anys pres
a Picassent. Va morir a casa, ja que la direcció
del centre va decidir excarcerar-lo donada la malaltia
terminal que patia. L’afecció es va desenvolupar a la
presó, on havia ingressat dos anys abans en perfecte
estat de salut. La seva família denuncia que va morir
per abandonament mèdic, omissions de proves i tracte “cruel, inhumà i degradant” per part del personal
mèdic i de presons.
El passat gener, la família d’Acedo va presentar una
querella criminal –admesa a tràmit– en la qual demana
justícia i imputar a qui consideren responsables dels fets:
el metge i el sotsdirector mèdic del mòdul 25 del centre
penitenciari de Picassent. Els darrers mesos ambdós
càrrecs han estat citats a declarar, així com excompanys
de presó de Luis Manuel.
La germana de la víctima, Noelia Acedo, és avui dia la
portaveu de l’Associació de Famílies contra la Crueltat
Carcerària, “una organització de suport a famílies que
patim aquestes situacions –i patim gairebé igual que el
pres–, davant les injustícies que es cometen a les presons”, explica. I n’enumera algunes, com la violació
de drets humans, l’aïllament, l’existència de tortura,
tractes vexatoris o el fet “que tractin les famílies com
a delinqüents”. Sobre els orígens de l’associació, ens

explica: “Arran de la mort del meu germà vam entrar
en contacte amb famílies que havien patit el mateix
i el setembre del 2017 vam fer una primera trobada
a Albocàsser, un any després de la mort de Daniel
Sánchez, un altre pres, al mateix centre penitenciari”.
Pel que fa als objectius, Noelia Acedo afegeix: “Vivim
situacions de patiment molt gran. Per això ens donem suport i ens cuidem entre nosaltres, fem tallers d’autocures
i teràpies que ens donin forces pel dia a dia”. I conclou:
“L’objectiu és ajudar-nos i ajudar la lluita dels drets dels
presos a través del contacte amb ells i amb grups de
suport”. L’associació està integrada per cinc famílies,
tot i que al mes d’abril es constituiran els estatuts i es
regularitzarà, cosa que permetrà que s’ampliï.

Recentment s’ha
creat l’Associació de
Famílies contra la
Crueltat Carcerària,
amb l’objectiu de
denunciar els abusos

L’última víctima a Albocàsser
L’octubre de 2017 Manuel Fernández Jiménez va morir
en règim d’aïllament al centre penitenciari d’Albocàsser
(Castelló II), una presó coneguda en l’entorn anticarcerari
com a “màquina de destrucció humana”. Tenia 28 anys
i era d’ètnia gitana, dos factors que la seva família considera clau per desmuntar la versió oficial que des d’institucions penitenciàries es va donar de la seva mort. A
l’informe del forense constava “mort sobtada a estudiar”.
La família va rebre la notícia amb brusquedat, telefònicament, per part d’una persona no identificada.

L’Estat espanyol és
el país de la Unió
Europea amb una
taxa més elevada
de dones a presó,
un 7,42% del total
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Posteriorment, la funerària va enviar el cadàver de
Fernández des de Castelló fins a Múrcia –d’on era natural– només amb instruccions que no es mostrés tot
el cos, tan sols el cap.
“Cap document explicatiu ni certificat de defunció,
i només l’ordre verbal que s’enterrés”, relata la seva
mare, Antonia Jiménez. I explica com la família s’hi va
oposar i van forçar a explorar el cos del seu fill, que
apareixia ple de signes de violència i rigidesa. Nas trencat; hematomes i dos punts a la barbeta –sospiten que
d’una pistola Taser–; marques de lligadures als canells,
braços i turmells; ungles trencades; el pit ple de ferides;
cardenals per tot el cos i marques al coll.
“Estava sa com una poma i era més guapo que un sol.
Com pot morir amb 28 anys de ‘mort sobtada’ estant en
aïllament, sense contacte amb ningú més i fer-ho amb
aquestes marques de violència?”, es pregunta.
Fernández va morir en una presó que ja coneixia
amb anterioritat i on s’havia queixat de les pallisses
rebudes pels funcionaris, i havia alertat la seva família de patir gitanofòbia. “Per por a represàlies no ho
va denunciar. Ens demanava a nosaltres que ho féssim
però també teníem por que tingués conseqüències per
a ell allà dins. Tant de bo ho haguéssim denunciat”, es
lamenta Jiménez.
Actualment, la família està a l’espera que l’Audiència
Provincial de Castelló ordeni practicar una segona autòpsia al cos. De moment han aportat les fotos de les lesions que presentava el cos i han demanat com a proves
les imatges de les càmeres de videovigilància del dia dels
fets, comunicats mèdics i el relat de testimonis presencials. Només algunes associacions –com Famílies contra la
Crueltat Carcerària o Gitanes Feministes per la Diversitat–
han donat suport a la família, que ha topat en tot moment
amb l’obscurantisme de les institucions penitenciàries.
“Exigim justícia perquè altres no hagin de patir el que
estem patint. A la presó s’ha d’entrar a pagar pel que has
fet, però no a pagar amb la vida”, denuncia Luisa, tieta de
Fernández. Després del cas del seu nebot, explica, “altres
famílies s’han posat en contacte amb nosaltres perquè
han patit situacions similars. Per això s’ha de fer públic
i explicar el que està passant a les presons d’Espanya”.
Dones triplement discriminades
“L’Estat espanyol és el país de la Unió Europea amb una
taxa més elevada de dones a presó. Tot i que les dones
suposen un 7,42% del total de la població reclosa, és un
percentatge dos punts per sobre de la mitjana europea”.
Ho apunta l’advocada Paula Hormigón en un text per al
Col·lectiu de Suport a les Dones Preses a l’Aragó (CAMPA).
Aquest grup de dones assembleari, horitzontal, feminista
i abolicionista fa més de dos anys que intervé per transformar la realitat penitenciària denunciant i sensibilitzant

sobre les condicions de vida dins els centres penitenciaris i acompanyant les dones preses, ex-preses i les seves
famílies dins i fora de les presons.
Hormigón continua: “Això no vol dir que les dones
d’aquí cometin més delictes que a la resta de països
europeus, sinó que la duresa del Codi penal espanyol
–sobretot en delictes contra la salut pública i la falta de
mesures alternatives a la presó– provoca que milers de
dones acabin preses”.
L’advocada també analitza amb perspectiva de gènere
la configuració dels espais penitenciaris. “Les presons
estan pensades per a homes. Només hi ha tres presons
de dones a l’Estat espanyol, la resta són mòduls que es
creen dins de les presons d’homes”. Per això, apunta
que “les dones, com a col·lectiu, pateixen discriminacions que no pateixen els homes i que estan molt més
invisibilitzades per part de la institució”.
Justa Fernández, membre de CAMPA, detalla que el
col·lectiu “neix per a assenyalar la doble estigmatització
que pateixen les dones preses que s’afegeixen a altres
segmentacions, com classe o raça”. En aquest sentit,
Hormigón afegeix que “la discriminació que pateix la
dona presa s’agreuja si a més és immigrant o d’ètnia gitana. Això es tradueix en una triple interrelació de desigualtats de classe, raça i gènere que comporta una sèrie
de característiques discriminatòries específiques”. Laura
Delgado, investigadora del Departament de Dret Penal
i Criminologia de la UNED, explica que una d’aquestes
característiques es produeix en el règim d’aïllament, “on
les dones passen més hores que els homes pel fet de ser
tan minoritàries que no poden ni sortir en parella al pati”.
“El fet de treure aquestes qüestions a la llum trenca amb una de les condicions de repressió que existeix a les presons, que és la incomunicació i el silenci sobre què passa dins”, explica Fernández. “Volem
posar de manifest el problema de l’excarceració, amb
l’exclusió social i la precarització de l’existència a la
qual estan sotmeses aquestes persones”, complementa.
El difícil accés a una defensa
“Moltes d’aquestes vulneracions de drets humans a presons es donen perquè els presos no tenen la possibilitat
de tenir un advocat o advocada que els defensi”, concreta Delgado. “Es podrien evitar molts problemes amb
un advocat present en situacions disciplinàries, com
acompanyar les preses en aïllament per garantir que
la institució no abusa ni vulnera els seus drets. És un
fet que contribueix a agreujar la seva situació, arribant
a l’extrem de morir”.
I afegeix que en aquest accés a la defensa també hi
ha un factor discriminant de classe social: “Si la persona es pot pagar un advocat durant tot el procés, es
pot tenir una defensa. Si no se’l pot pagar, la defensa

L’advocada Paula
Hormigón denuncia
que la dona presa
pot patir una triple
discriminació, per
raça, classe i gènere
Justa Fernández, de
CAMPA, assenyala
els problemes de
l’excarceració, amb
exclusió social
i precarització
només entra en joc una vegada ja hi ha hagut un procediment previ, en què el jutge ja s’ha pronunciat i hi
ha una resolució judicial, que s’ha d’apel·lar o recórrer”. Per això destaca la necessitat que les preses iniciïn
un procediment per voluntat pròpia dirigint-se al jutge
o mai tindran un advocat gratuït que les defensi. “La
immensa majoria de les persones preses, que no tenen
recursos per pagar-se un advocat que els acompanyi en
tot el procediment (especialment les que tenen problemes amb drogodependències, de salut física o mental
o bé persones en règim d’aïllament) viuen situacions
de greu desprotecció dels seus drets”.
En aquest sentit, Noelia Acedo apunta que les presons
“estan plenes de gent pobra, persones que no poden
pagar penes de multa o una bona defensa. Són els qui
sempre compliran les condemnes, les més llargues. La
cadena perpètua ja existeix, gent que no té delictes de
sang estan complint 30 anys de condemna. Perquè si li
caus malament a un carceller o ets rebel, et poden sumar
anys i tancar-te de per vida”. Per a la portaveu de l’associació, l’única sortida és la denúncia davant de tribunals,
ràdios o mitjans de comunicació. “Tenim molta por. La
gent presa no denuncia per por a represàlies, ni la gent
de fora denuncia pel que li pugui passar al que es troba
dins. Però s’ha d’explicar que les presons són un negoci
enorme on no es vol ‘recuperar’ la gent, sinó enfonsar-la,
castigar-la i anul·lar-la com a persona”, conclou.

.

