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EDITORIAL

COMUNICAT DE LA FIACAT SOBRE DETENCIONS PREVENTIVES ABUSIVES. 
ASSEMBLEA. AGRAÏMENT A LA RESPONSABLE DEL BUTLLETÍ

Estem molt contents d’haver pogut realitzar, amb molt esforç, una Assemblea telemàtica, 
a la qual teníem un cert respecte per la seva dificultat. Agraeixo aquí l’ajuda material de la 
Comunitat Vedruna i de la vicepresidenta Montse Fenosa que va pilotar la direcció tècnica de 
la sessió. 

***
Voldria comentar en primer lloc un comunicat recent de la FIACAT sobre la DETENCIÓ 
PREVENTIVA ABUSIVA que m’ha semblat brillant perquè passa revista a la legislació 
internacional sobre la matèria. Una detenció preventiva abusiva constitueix un tracte inhumà 
i degradant que, juntament amb la tortura i la pena de mort, és un dels motius de l’existència 
de la nostra ACAT. 
L’article 9 del Pacte Internacional relatiu als Drets Civils i Polítics (PIDCP), signat i ratificat per 
167 estats sobre 193, clarifica que :
 - Tot individu té dret a la llibertat i a la seguretat de la seva persona. Ningú no pot ser 
arrestat ni detingut arbitràriament sense motius, i en tot cas, cal respectar els processos 
previstos per la llei.
 - Tot individu detingut per una infracció penal serà portat davant d’un jutge en el temps 
més breu possible, i haurà de ser jutjat en un termini raonable, o bé alliberat. 
 - La persona privada de llibertat té el dret de presentar recurs davant d’un tribunal perquè 
dictamini sense demora sobre la legalitat de la seva detenció i ordeni el seu alliberament si la 
detenció és il·legal.
El PIDCP empra expressions com “sense motius”, “temps més breu possible”. “jutjat en un 
termini raonable, o bé alliberat”, “recurs davant d’un tribunal perquè dictamini sense demora 
sobre la legalitat”. Queda clar que el PIDCP, igual que la Declaració Universal dels Drets 
Humans, protegeix el dret a la llibertat i a la seguretat de la persona i la presumpció d’innocència. 
La detenció preventiva s’aplica, segons la FIACAT, a una persona presumptament innocent i 
representa un atemptat al seu dret a la llibertat i a la seguretat. Es tracta per tant d’una mesura 
excepcional, realment d’un darrer recurs. La FIACAT fa aquestes reflexions perquè s’observa 
una reiteració de presó preventiva abusiva en una part important de sistemes judicials arreu 
del món. 
Se’ns fa estrany, després d’aquesta lectura, que el ciutadà Dani Gallardo hagi estat patint 
dotze mesos de presó preventiva per l’assistència a una manifestació a Madrid.

***
Finalment, tots hem d’agrair a la Heide Axmacher que amb un treball constant hagi permès 
durant molts anys l’edició del nostre butlletí trimestral. Moltes gràcies, Heide, pel teu esforç!

Emili Chalaux i Ferrer, president de l’ACAT

Carta publicada al Punt Avui el 18 de desembre

El 9 de desembre es va produir a Badalona el tràgic incendi d’una nau ocupada que va 
provocar quatre morts i molts ferits. El president de l’ACAT va escriure una carta recordant 
que la majoria dels subsaharians que viuen en condicions inhumanes i degradants només 
volen treballar i que l’administració els hauria de facilitar aquesta possibilitat. 
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XXXIII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ACAT —EN LÍNIA— 

El dissabte 28 de novembre, a les10h, va començar l’assemblea anual de l’ACAT, per via 
telemàtica, després d’haver-la ajornat en dues ocasions per causa de la pandèmia de la 
Covid-19. És l’administradora de la sessió online (per la plataforma zoom) la Montse Fenosa. 
En primer lloc, l’Oriol Llobet, tresorer, fa el recompte de participants i dóna les indicacions 
oportunes per al funcionament de l’assemblea. Hi ha catorze persones en línia (en algun 
moment van ser tretze) i sis presents en la sala Madrui del Monestir de les Benetes de Sant 
Pere de les Puel·les; entre aquests tenen catorze vots delegats (vuit l’Emili Chalaux, quatre la 
Dolors Ribas i dos la Montserrat Martínez). Sumant participants i vots delegats, els vots totals 
poden oscil·lar entre 33/31 vots, segons el moment de votació.

El president de l’ACAT dóna la benvinguda als participants i expressa el seu goig per poder 
fer l’assemblea. Després d’una pregària, es fa 
 - Lectura de l’acta de l’assemblea anterior que és aprovada.
 - Lectura de la memòria 2019-20, amb una breu informació del Grup de Pregària. 
Atès que l’assemblea s’havia de fer inicialment al mes de març, afegim la informació de les 
activitats fetes des del març fins avui.
 - Votació de la memòria que s’aprova per unanimitat.
 - La Pilar Lladó i en Lluís Batlle fan una exposició de les Crides Urgents. 
 - La responsable del Butlletí, Heide Axmacher, havia informat la Junta que ja no 
pot continuar assumint aquesta tasca, si bé es compromet a fer encara aquest número 
corresponent al darrer trimestre de l’any. Agraïm la seva feina i la dels seus col·laboradors. 
Sorgeixen dues propostes per tirar endavant el Butlletí.
 - Exposició de l’estat de comptes. Es planteja si mantenim la quota anual dels socis (45 
euros). Ambdós punts s’aproven per unanimitat.
 - Canvis a la Junta: L’Oriol Llobet comunica la renúncia al càrrec de vicepresident per 
part de Joan Soler i la renúncia de Dolors Ribas com a secretària. Agraeix l’eficient tasca de 
la secretària i presenta les candidatures per vicepresident/a i secretari/a: Montse Fenosa i 
Montserrat Martínez, respectivament. Els dos càrrecs son aprovats amb el 100% dels vots.
 - Informació de projectes i propostes: L’Oriol Llobet parla de la creació d’una nova 
pàgina web; creu que és molt convenient, ja que actualment tenim una web obsoleta, de 
poca visibilitat; a més diu que el servidor Pangea no és segur i s’hauria de canviar el sistema; 
la Junta ha escollit l’empresa Adauge. El tema suscita preocupació, ja que els ingressos han 
baixat a causa de l’envelliment de la massa social. Caldria la col·laboració d’algun voluntari, 
que hauria de formar part de la Junta. El debat és llarg i animat i finalment s’acaba aprovant 
el pressupost de la plana web.

A dos quarts de quatre es reprèn l’assemblea.
 - Actuacions recents de l’ACAT davant del Comitè per la Prevenció de la Tortura (CPT) 
i l’ONU per la vulneració dels drets humans a Catalunya. El president de l’ACAT es refereix a 
la detenció, la nit del 23 de setembre, de set membres dels CDR que van ser empresonats a 
Soto del Real. 
 - Intervenció de Ramon Piqué, professor de la UAB (vegeu pàgines 6 i 7 del Butlletí).

L’assemblea acaba a tres quarts de cinc. Ha estat una nova experiència, força reeixida. Com 
sempre, destaquem la bona acollida i l’ajut de la comunitat benedictina de Sant Pere de 
les Puel·les. Agraïm a l’Equip Provincial d’Europa de la Congregació Vedruna que ens hagi 
deixat el sistema telemàtic durant un dia. Finalment, la Junta agraeix a la Montse Fenosa la 
seva generosa disponibilitat i habilitat tècnica, i a tothom que hagi fet possible la celebració 
d’aquesta assemblea. Donem-ne gràcies a Déu.

Montserrat Martínez, secretària de l’ACAT
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M’HE FET GRAN AMB EL BUTLLETÍ DE L’ACAT 

Sí, literalment, m’he fet gran amb el butlletí de l’ACAT. D’aquí a uns mesos, si Déu ho vol, faré 
vuitanta anys. He sigut “la responsable del butlletí”... des de quan?

Als inicis, els textos es picaven a màquina i sempre passaven per la correcció lingüística de la 
M. Carmel Castellana, una monja benedictina del monestir on hi ha la seu de l’ACAT. Recordo 
que una col·laboradora fins i tot es dedicava a comptar les paraules per calcular l’espai que 
ocuparien! Érem una colla d’artesans amb molta empenta.
D’aquí a fer servir el comptador automàtic d’espais i programes específics de disseny hi ha tot 
el camí recorregut a empentes i rodolons per una persona que, si bé va treballar de secretària 
en la prehistòria de la seva vida, no ha aconseguit mai dominar el món informàtic com el 
net de catorze anys. Els anys han passat, i hem anat perdent els col·laboradors de l’inici, 
la majoria simplement perquè van morir, com la parella de quàquers o el pastor protestant; 
d’altres es van allunyar gradualment després d’haver-s’hi implicat moltíssim.
Els últims anys, la responsabilitat del Butlletí havia quedat dipositada exclusivament a les 
meves mans. Ho feia tot: buscar i demanar articles, corregir i polir-los, traduir-los si venien de 
fora, patir per omplir les dotze pàgines. La revisió lingüística anava a càrrec del meu marit, la 
tancada informàtica del butlletí la venia a fer la meva filla. La Carme Ticó s’havia encarregat 
de la traducció al castellà per als membres de l’ACAT de fora de Catalunya, amb constància 
admirable fins que també a ella l’edat li ha posat el fre de mà.
Clarament ha arribat l’hora de passar el relleu a mans més joves i informàticament expertes. 
Estic contenta d’haver pogut participar de manera activa en la feina de l’ACAT i en dono 
gràcies a Déu.
Un últim comentari: m’ha sorprès gratament comprovar que en el Butlletí número 56, de 
gener-març de 2001, s’anunciava l’elecció de l’Emili Chalaux i Ferrer com a president de 
l’ACAT. I d’acord amb l’última assemblea, encara ho és, ferm i fidel. Gràcies Emili!

Heide Axmacher, responsable del Butlletí ACAT informa fins al desembre de 2020

Tinc al meu davant el butlletí ACAT informa 
número 1, d’abril-juny de 1987. Són tot just 
vuit quartilles, i de fet fins al número 57 (abril-
juny de 2001) continuem amb aquest format 
senzill. El primer editorial porta la firma de 
Montserrat Torrent. Ella va ser la primera 
“responsable” del Butlletí. En el naixement de 
la nostra ACAT, els articles, les il·lustracions 
i la informació provenien d’una base de 
membres molt actius i ecumènicament 
diversos: catòlics, protestants, ortodoxos, 
quàquers. En aquella època, em dedicava 
sobretot a traduir textos de l’anglès, del 
francès i de l’alemany, o feia ressenyes de 
llibres o d’algun acte especial (com l’article 
“La tortura a prop nostre” sobre la trobada 
amb dos torturats de l’Operació Garzón, 
el novembre de 1992; un d’ells, en Ramon 
Piqué, parla del tema en el butlletí que 
teniu a les mans). A banda dels butlletins 
trimestrals, també elaboràvem una sèrie de 
Documents ACAT.
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DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

El 10 de desembre és l’aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que 
l’Assemblea General de les Nacions Unides va p l’any 1948. 

En primer lloc, com a éssers humans, la Declaració Universal dels Drets Humans ens dóna 
un marc de referència que ens ajuda a entendre que com a persones, totes tenim uns drets 
inalienables que cal respectar i defensar. La Declaració Universal dels Drets Humans és el 
reconeixement oficial dels drets de la persona; tots tenim dret a la vida, naixem lliures i iguals 
i ningú no pot ser sotmès a cap pràctica que atempti contra la seva dignitat. 
D’altra banda, com a cristians, la Paraula de Déu ens il·lumina. Ja a l’Antic Testament se’ns 
revela un Déu Creador, que per amor crea l’home i la dona a imatge seva. I especialment 
l’Evangeli alliberador de Jesús de Natzaret ens diu clarament que les actituds bàsiques per 
viure segons la Bona Nova que Ell ens comunica de part del Pare són l’amor, la compassió i 
el perdó. 
La Paraula de Déu ens convida a mirar el món amb fe, amb amor i amb esperança, a la 
pregària i al compromís. L’Eucaristia ens dóna la força per viure com a germans, sentint-nos 
tots fills de Déu Pare.

la Declaració Universal dels Drets Humans encara és lluny de ser universalment coneguda i 
reconeguda; i més lluny encara de ser tinguda en compte per a totes les persones. L’ACAT, 
com a defensors dels drets de les persones, volem unir-nos a la pregària de tots els cristians 
d’arreu del món en aquest Dia en què es recorda aquesta Declaració. Per això volem pregar 
junts perquè els Drets Humans siguin reconeguts i aplicats arreu del món.

Senyor, Pare bo i misericordiós,
Et demanem que totes les persones vegin 
reconeguts els seus drets fonamentals, i que 
infonguis en els nostres cors una compassió 
activa i joiosa. Que, moguts per la força del 
teu Esperit, no restem insensibles davant l’odi 
i la violència, sinó que ens concedeixis un cor 
nou i el coratge necessari per denunciar les 
injustícies i mantenir-nos fidels al teu missatge 
de Salvació. 

Preguem perquè els Drets de les persones 
siguin cada dia més respectats en el món i 
que nosaltres hi col·laborem amb l’acció i la 
pregària, amb el desig de ser portadors de 
pau i reconciliació, en nom de Jesús.

Senyor,
et demanem que totes les persones, arreu del 
món, puguin viure amb dignitat; que tothom 
pugui gaudir dels drets humans que ens fan 
lliures, iguals els uns als altres. També et 
demanem que, amb la força del teu Esperit, 
ajudem a construir el teu Regne de pau, amor 
i justícia.

  Grup de Pregària de l’ACAT
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L’OPERACIÓ GARZÓN I EL PAPER DE L’ACAT

L’Operació Garzón és el nom amb el que es coneix l’operació policial contra independentistes 
catalans feta setmanes abans de la inauguració dels Jocs Olímpics celebrats a Barcelona 
l’estiu de l’any 1992. Porta el nom del jutge que la va dirigir, i si bé no se sap amb certesa d’on 
prové tot sembla indicar que va ser un encuny periodístic i amb aquest nom és coneguda pels 
mitjans des dels seus inicis. En una entrevista al jutge feta vint anys després dels fets va dir 
que desconeixia que fos anomenada d’aquesta manera, probablement en un intent d’allunyar-
se d’una instrucció judicial vergonyosa, més pròpia de servidors de règims autoritaris en tant 
que es va sustentar sobre la pràctica de la tortura.
Els fets se situen en els mesos previs a la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona de l’any 
1992. Una quarantena de persones som detingudes (algunes d’elles que poden fugir són 
citades posteriorment). Se’ns aplica la llei antiterrorista, amb la consegüent incomunicació de 
fins a cinc dies. A mans de la guàrdia civil la majoria som sotmesos a maltractaments físics i 
psicològics: encaputxats, privats de respiració en sessions diverses, colpejats, privats de son, 
sotmesos a llargs períodes dempeus, obligats a agafar amb les mans uns cables elèctrics que 
en alguns casos van connectar... Tot fins arribar a una confessió d’autoinculpació i de delació 
de tercers.
Un esment especial cal dedicar al paper dels funcionaris que tenen com a missió salvaguardar 
els drets fonamentals de qualsevol persona privada de llibertat, com ho són el metge forense 
i l’advocat d’ofici. En el nostre cas es tractava d’una metgessa forense que no ens va fer 
cap exploració mèdica i que es va limitar a dir-nos que procuréssim no pensar en el que ens 
estaven fent, que aviat passarà tot. Una advocada d’ofici que es va limitar a assentir el que 
deia i apuntava l’agent de la guàrdia civil instructor mentre dirigia una mirada de commiseració 
cap a nosaltres i de comprensió cap als agents de la guàrdia civil.
Vam declarar tots davant del jutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, que en cap moment 
va fer res per aturar aquella barbàrie malgrat que alguns de nosaltres vam denunciar davant 
d’ell quin havia estat el tracte rebut a mans de la guàrdia civil. Anys després el jutge manifestaria 
que cap de nosaltres no va denunciar tortures davant seu, fent de la mentida pública un intent 
més d’eludir la seva responsabilitat. En aquest sentit hem pogut assistir a intents de blanquejar 
la seva figura al llarg d’aquest anys (Pere Rios, Garzón y el mito de las torturas a Terra Lliure, 
El País, 2012), així com presentar-lo com un defensor dels drets humans pel seu paper en la 
detenció del dictador xilè Augusto Pinochet. Encara ara el jutge té tribuna en molts mitjans 
catalans, espanyols i internacionals que malden per netejar la seva controvertida imatge.
Totes les denúncies que vam presentar per les tortures a què vam ser sotmesos van ser 
arxivades. Haurien de passar dotze anys dels fets per tal que el Tribunal de Drets Humans 
d’Estrasburg condemnés l’Estat espanyol per no haver investigat el cas malgrat haver-hi 
indicis suficients per fer-ho. La sentència d’Estrasburg posava sobre la taula que la impunitat 
de les clavegueres de l’Estat espanyol pel que fa a la pràctica de la tortura no era total. 
Com funciona el cercle de la impunitat? El cercle de la impunitat per protegir la pràctica de 
la tortura en un estat de dret és un mecanisme molt ben greixat que requereix la complicitat 
d’instàncies policials, judicials, mediàtiques i polítiques. 
L’aparell policial és l’executor directe de la repressió. Sovint implica maltractaments i tortures. 
Tots els cossos policials, tots els cossos repressius tenen en el seu haver accions repressives 
que no corresponen a un estat que es pretén democràtic. L’aparell judicial legitima la repressió 
contra la dissidència política. Dificulta que tirin endavant les denúncies de les víctimes de la 
repressió i sovint permeten denúncies creuades contra les víctimes. L’aparell mediàtic són 
els mitjans de comunicació que certifiquen la versió oficial, una versió a la qual es fa difícil 
fer front. Les filtracions i la connivència són un escàndol. Certs mitjans tenen informació 
visual directa dels fets. L’aparell polític s’encarna en els partits que han impulsat i/o avalat 
l’existència de lleis que permeten situacions de vulneració dels drets humans. En el cas que 
hi hagi condemnats per tortura se’ls concedeix l’indult.
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A l’Estat espanyol aquest cercle de la impunitat prové sense solució de continuïtat del règim 
franquista i no ha estat alterat en la seva essència. És un cercle consolidat, molt ben travat i 
difícil d’esquerdar. 
Per trencar el cercle de la impunitat el primer dels objectius és visibilitzar una pràctica que 
normalment no és visible. Hem de partir de l’evidència que és molt difícil denunciar socialment 
allò que no es veu. Hem de pensar que s’aboquen més esforços a negar l’existència de la 
pràctica de la tortura que no pas a combatre-la. Una de les tasques més importants per tant 
és la visibilitat d’allò que passa a les clavegueres de l’estat. En aquest sentit els mitjans de 
comunicació, com a principals acreditors de la informació i com a generadors d’opinió tenen 
un paper fonamental. Al seu torn les entitats de defensa dels drets humans com a expressió 
de solidaritat organitzada estan cridades a fer pressió als mitjans perquè no baixin la guàrdia 
a l’hora de fer visible pràctiques com la tortura.
Una de les lliçons que vam aprendre dels fets de l’any 1992 passa pel convenciment que una 
de les eines més poderoses que tenim per combatre la vulneració dels drets humans és la 
solidaritat. La solidaritat són les persones individuals que decideixen en un moment donat fer 
un pas endavant i agafar el compromís de treballar per una causa que creuen justa.
Abans parlava de la solidaritat com a mitjà per trencar el cercle de la impunitat. I crec que 
és merescut recordar el paper que l’ACAT va tenir en el cas de l’Operació Garzón. Jo encara 
recordo el dia en què ens van trucar, concretament van trucar la Meritxell Moneo, familiar 
d’una de les persones detingudes. L’ACAT feia una assemblea al monestir de Sant Pere de 
les Puel·les a Barcelona. 
Val a dir que en aquells moments no havíem sentit mai a parlar de d’aquella associació 
compromesa en la lluita contra la tortura... Gràcies a l’ACAT i a la FIACAT, però, vam poder 
ser escoltats pel Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa. Des d’aleshores 
ens hem trobat en molts espais i situacions de defensa dels drets humans. Vam editar 
conjuntament la versió catalana del Protocol d’Istanbul. I vau estar al nostre costat fins que 
el Tribunal Europeu d’Estrasburg l’any 2004 va condemnar l’Estat espanyol per no haver 
investigat les tortures que molts de nosaltres havíem denunciat.
De tot això ja en fa més de vint-i-cinc anys i crec que des d’aleshores l’ACAT ocupa un espai 
rellevant en l’espai de la defensa dels drets humans. Ha estat al costat de moltes víctimes de 
vulneracions de drets humans amb la força de la determinació i de vegades cal dir allò que 
és evident per no oblidar-ho: cal que hi hagi gent com vosaltres!

Ramon Piqué

Roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya, desembre 2004, després de la 
sentència del Tribunal Europeu d’Estrasburg. A la taula: a l’esquerra, Montserrat Munté, 
secretària de l’ACAT; a la dreta, Ramon Piqué.
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MEMORIAL CASSIÀ JUST PER A LA FIACAT

La Direcció General d’Afers Religiosos, que depèn del Departament de Justícia, ha atorgat el 
8è Memorial Cassià Just a la Federació Internacional de l’Acció dels Cristians per l’Abolició 
de la Tortura (FIACAT), que treballa per l’abolició de la tortura i la pena de mort i per la defensa 
de la llibertat religiosa i de consciència al món.
La FIACAT es va fundar l’any 1987 i és present en una trentena de països. En formen part 
catòlics, protestants, ortodoxos, anglicans i quàquers. L’ACAT (Acció dels Cristians per 
l’abolició de la tortura) és l’entitat a Catalunya i Espanya adherida a FIACAT i té la seva seu al 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona).
En el veredicte el jurat ha valorat especialment la seva tasca de denúncia de la pena de mort 
i la tortura –especialment quan són perpetrades per reprimir el dret de la llibertat religiosa i 
de consciència–, la defensa dels drets humans –especialment la dignitat de les dones– i el 
caràcter ecumènic de l’entitat, que agrupa confessions cristianes de quatre continents.
El jurat, presidit per la consellera de Justícia, Ester Capella, està integrat per la subdirectora 
general d’Afers Religiosos, Isabel Escandell; el president del Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa, Francesc Torralba; l’abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, 
Maria del Mar Albajar; i Joan-Andreu Rocha, que és membre del Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa.
L’any 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear el Memorial Cassià Just amb la 
voluntat de reconèixer persones o institucions que s’han significat per les seves aportacions 
a la construcció d’un espai comú de convivència de la pluralitat d’opcions religioses.
El guardó del Memorial Cassià Just consisteix enguany en una obra d’art original d’Albert 
Asensio.
L’acte, previst per al 17 de novembre al Palau de la Generalitat, queda ajornat sine die a 
l’espera que les restriccions per la pandèmia ho permetin.

En edicions anteriors, el Memorial Cassià Just ha guardonat el cardenal  Carlo M. Martini pel 
seu treball en l’intercanvi de persones de diverses sensibilitats, la germana Teresa Losada per 
la seva tasca social en favor de les persones immigrades, la Comunitat Filipense de l’Escola 
Nostra Senyora de Lurdes (Barcelona) per la seva aportació a la pedagogia i a l’espiritualitat; 
la Comunitat de Taizé pel seu treball amb els joves a favor de la reconciliació amb perspectiva 
ecumènica, l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós per la promoció de les entitats 
locals a través de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós i Jean Jacques Pérennès 
pel foment del diàleg entre les tradicions cristiana i islàmica en territoris i ambients poc proclius.

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
11 de novembre de 2020
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UN 36.2 ENCOBERT: AIXÍ ÉS L’ESTRATÈGIA DEL 
SUPREM PER A HUMILIAR ELS PRESOS POLÍTICS

Els presos polítics fa tres anys que són tancats, i avui la decisió que ha pres el Tribunal Suprem 
espanyol de revocar-los el tercer grau i els beneficis de l’article 100.2 del règim penitenciari 
fa que estiguin en una situació igual a la inicial, o encara pitjor, per les restriccions imposades 
per la covid-19. El tribunal que els va sentenciar, presidit per Manuel Marchena, ha justificat la 
decisió dient que han complert massa poc temps de pena de presó per a poder tenir aquesta 
flexibilitat. I encara més: que troba que no s’han penedit d’allò que van fer i que els arguments 
de les juntes de tractament que van servir a la jutgessa de vigilància per a aprovar el tercer 
grau l’estiu passat són insuficients.
Els arguments que exposaven la jutgessa i les juntes de tractament per a justificar el pas 
al tercer grau són força semblants en tots els casos. D’entrada, que ja fa força temps que 
són a la presó, que han tingut permisos de sortida sense incidències, que han tingut una 
bona conducta, sense expedients disciplinaris i que “es mostren col·laboradors en totes les 
activitats”. Més: “El tractament individualitzat ha fet la seva funció i el pres ja té les eines, 
coneixements i habilitats suficients per a aconseguir amb èxit el retorn a la comunitat i reprendre 
el seu rol de ciutadà actiu”; que hi ha hagut “una reflexió responsable sobre les decisions 
preses, les actuacions i la conducta de l’intern en el moment dels fets”; i citant l’informe 
de la junta de tractament: “El seu tractament ha inclòs activitats orientades a potenciar el 
judici crític, de planificació i anàlisi en la presa de decisions, a més de conèixer i analitzar 
els antecedents i les conseqüències dels fets pels quals ha estat condemnat. També ha fet 
intervenció individual per a treballar l’anàlisi funcional i detectar els mecanismes presents 
durant la comissió dels fets delictius, dinamitzant una part de les activitats socio-educatives 
que s’han fet al mòdul, les quals ajuden a promoure la convivència. L’intern ha estat capaç de 
reconèixer els factors que van predisposar i desencadenar la comissió dels fets recollits en 
la sentència, reflexionant-hi… Si bé el pensament polític de l’intern no és punible, sí que ha 
estat objecte d’intervenció la reivindicació d’aquest fora del marc legal.”

Josep Casulleras Nualart, Vilaweb, 4 de desembre de 2020

COMUNICAT D’AMNISTIA INTERNACIONAL 

Davant la resolució desfavorable del Tribunal Suprem, feta pública el 4 de desembre, Esteban 
Beltrán, director d’Amnistia Internacional Espanya assenyala:

“Amnistia Internacional lamenta la negativa del Tribunal Suprem a la concessió del tercer 
grau per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, amb la qual es perpetua una situació d’injustícia 
contra tots dos ja que han de ser posats en llibertat immediatament.
L’organització reitera que els “Jordis” mai no haurien d’haver entrat a la presó, i que la 
condemna contra ells per part del Tribunal Suprem al novembre de 2019 per un delicte de 
sedició, constitueix una restricció indeguda dels seus drets a la llibertat de reunió pacífica i 
d’expressió, contrària als drets humans.
Sànchez i Cuixart porten més de tres anys injustament a la presó, lluny de les seves famílies 
i les seves obligacions professionals. Des que van entrar en presó provisional l’octubre de 
2017, Amnistia Internacional n’ha demanat la seva llibertat.
Amnistia Internacional també ha demanat al Congrés que avanci sense demora amb la 
reforma del Codi Penal per assegurar que la definició del tipus penal de sedició no criminalitza 
indegudament l’exercici de les llibertats d’expressió i reunió pacífica, ni imposa penes 
desproporcionades a actes de desobediència civil pacífica.”
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SI NO PUC FER SERVIR LA MEVA PIRAGUA PER ANAR 
A PESCAR, ANIRÉ AMB ELLA ON ELLS S’ENDUEN ELS 
PEIXOS (frase sentida a Costa d’Ivori)

Des de la dècada de 2000, milers de joves, majoritàriament de l’Àfrica subsahariana, han 
intentat d’arribar a la costa espanyola per mar. Aquest fenomen, molt publicitat pels mitjans, 
planteja moltes qüestions sobre el seu origen. La hipòtesi d’una crisi de la pesca artesanal 
que empeny els joves de les comunitats pesqueres a marxar a Europa sembla ser la més 
probable: els recursos piscícoles de les costes d’Àfrica Occidental han estat excessivament 
explotats per grans flotes pesqueres estrangeres, particularment europees, i s’estan esgotant, 
la qual cosa explicaria per què la pesca ja no és un recurs alimentari ni comercial viable per a 
aquesta gent, que llavors es veuria obligada a exiliar-se.
Originalment, doncs, la idea de creuar el mar, era dels pobles pescadors. I com va germinar 
aquesta idea en la gent? La resposta és molt senzilla. Els famosos acords de pesca que la 
Unió Europea -en associació amb els líders africans, sovint corruptes- va imposar a aquests 
països, finalment han abocat a l’absoluta pobresa més de sis milions de pescadors i llurs 
famílies de l’Àfrica Occidental.
Prenguem l’exemple del meu país, el Senegal. Els darrers acords signats amb la UE el passat 
12 de novembre (2020) per un període de cinc anys, únicament ofereixen una compensació 
econòmica de 1.700.000 euros/any. A canvi d’això, 48 vaixells espanyols, portuguesos i 
francesos tenen carta blanca a les aigües senegaleses, plenes de peixos a causa del fenomen 
de la “pujada” (aflorament de joves espècimens). Amb aquests acords es capturen anualment 
11.750 tones de peix, i sabem que mai no es respecten les quotes preestablertes, aprofitant-
se del fet que Senegal no té mitjans suficients per realitzar inspeccions a la seva zona d’aigües 
continentals.
Tot plegat és el més semblant a un espoli que ja ha provocat la desaparició de gairebé el 45% 
de les canoes de pesca artesanal des de l’aplicació dels primers acords l’any 1979. Aquest 
exemple és típic d’altres països de l’Àfrica occidental, on prop del 20% de la població viu 
directament de la pesca. Per garantir la rendibilitat dels vaixells europeus, la Direcció General 
d’Afers Marítims de la UE es reserva el dret d’imposar una reducció del nombre de vaixells 
nacionals (cas de Guinea Bissau i Mauritània).
D’altra banda, la Xina, omnipresent a l’Àfrica, també juga el seu paper. D’una dotzena de 
vaixells l’any 1985 ha passat a prop de quatre cents, la majoria dels quals operen il·legalment, 
segons la Coalició per a Acords Pesquers Justos (CAPE). La majoria són vaixells-factoria que 
practiquen la pesca amb arrossegament de fons, una pràctica extremadament destructiva. 
Aquests acords de pesca, i el desastre provocat per les multinacionals de tot arreu, són el cop 
de gràcia per als pescadors africans. Només tenen dues opcions: la fam o l’exili travessant el 
mar. Malauradament, aquesta darrera solució, suïcida, és la que trien molts d’ells.
Àfrica contempla amb impotència com les empreses, especialment europees, actuen amb 
total impunitat eliminant els seus recursos naturals. Els règims autocràtics s’hi mantenen 
conscientment per servir els interessos econòmics d’Europa, en detriment dels drets humans. 
Ens ha de sorprendre, doncs, veure com avui aquests joves africans s’arrosseguen davant 
les costes europees? Qui acceptaria quedar-se a casa, amb els braços plegats, sabent 
perfectament que el seu país no els ofereix cap oportunitat de treball ni de vida digna? Avui, 
aquests immigrants són vistos a Europa com a invasors, de vegades humiliats, sempre 
menyspreats. Haurien de ser considerats com a víctimes de les polítiques econòmiques 
d’Europa. Recordem que el sector agrícola es beneficia, i molt, d’aquesta mà d’obra barata 
que els permet la producció de grans quantitats de fruita i verdura a baix cost per a l’exportació. 
L’Agència europea FRONTEX per si sola no pot contenir aquest flux immigratori. Europa tolera 
els abusos de Líbia, país en guerra governat per diverses milícies i amb mala reputació pel 
que fa al respecte dels drets humans.
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L’Agència europea FRONTEX per si sola no pot contenir aquest flux immigratori. Europa 
tolera els abusos de Líbia, país en guerra governat per diverses milícies i amb mala reputació 
pel que fa al respecte dels drets humans. Rep prop de 380 milions d’euros per contenir 
els immigrants al territori libi, de qualsevol manera. Aquesta quantitat s’hauria d’utilitzar per 
desenvolupar projectes per als joves en els seus respectius països. Però ben al contrari, es fa 
servir per mantenir camps de concentració i per alimentar una màfia d’esclavatge.
Europa hauria de refrenar els seus desproporcionats apetits econòmics al continent africà 
i ajudar a crear condicions propícies per a l’estabilitat política, econòmica i social. En cas 
contrari, aquesta immigració tindrà totes les raons per existir en el futur. 

Eugène Diatta, Expresident de l’ACAT Senegal, i actualment residint a Catalunya 
(text traduït del francès per l’equip ACAT)

SENZILLAMENT, GRÀCIES

El mes d’octubre l’encarregada de preparar la Crida conjunta de les ACAT europees va ser la nostra ACAT. Vam 
demanar al govern argentí que emprengui els passos necessaris per obtenir la repatriació de Facundo Molares, 
fotoperiodista argentí, malalt, reclòs a la presó de Chonchocoro, Bolívia, per tal que pugui rebre tractament en 
un hospital argentí. També vam adreçar una carta institucional a diverses autoritats argentines. Finalment, amb 
el pare del presoner, vam redactar i enviar tota la información disponible al Grup de Treball sobre Detencions 
Arbitràries (WGAD), amb còpia al Relator sobre la Tortura. Tenim la bona notícia que Facundo Molares ja ha 
arribat al seu país. Els seus pares han volgut expressar el seu agraïment a tots els que han contribuït al desenllaç 
feliç.

Gràcies a tots els que ens han fet costat, militants populars, mitjans alternatius de comunicació, 
periodistes, companys dels corrents polítics, socials i religiosos més diversos, organismes 
de Drets Humans, persones individuals de bon cor, de l’Argentina, de Bolívia i d’arreu del 
món, exiliats, refugiats i presos polítics, amics i familiars. A la Cancelleria Argentina que va 
col·laborar essencialment un cop restituïda la democràcia a Bolívia i va possibilitar el retorn a 
l’Argentina, a l’Ambaixador argentí, al Consolat argentí de La Paz a Bolívia.
Un reconeixement especial al Cònsol argentí de Santa Cruz de la Sierra que va ser sempre al 
costat de Facundo quan a Bolívia ens trobàvem sols.
Hem aconseguit la llibertat de Facundo i portem en el cor a tots els que ens acompanyaren 
en aquesta lluita des del primer moment en què Facundo fou empresonat il·legalment per la 
dictadura boliviana, fa ja més d’un any, molts des d’un desinteressat anonimat i d’altres amb 
més significació mediàtica, però tots en la mesura de llurs possibilitats.
Mai ens vam sentir sols, fins i tot en els pitjors moments; tenir un fill, un germà, un nét en 
aquests condicions és molt dur, tan sols la família i les persones més íntimes ho senten en la 
seva veritable intensitat.
El patiment de Facundo, el calvari que li va ser imposat per aquesta corrupta dictadura, el 
sentim en la pròpia carn un dia sí i l’altre també, sense descans per a la nostra angoixa i 
preocupació, nits senceres sense dormir enganxats al mòbil, trucades i reclamacions sovint 
no ateses, sense saber com estava, sense tenir notícies, sense saber si era viu.
L’acompanyament de tanta bona gent en el camí féu menys feixuc l’objectiu que sempre ens 
va guiar, que fou persistentment el d’aconseguir la seva llibertat, demostrar la infàmia i la 
degradació de la dictadura boliviana en la falsedat de la seva acusació, i el retorn de Facundo 
en vida a l’Argentina.
Ens queda com un gran resultat positiu el fet de confirmar que la solidaritat ens eleva en la 
nostra condició humana. Gràcies a tothom.

Família de Facundo Molares Schoenfeld
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ACAT
Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura

Web: http://acat.pangea.org
Correu electrònic: acat@pangea.org

Donatius cte. (NOU NÚMERO): 3025 0002 47 1433331464

Dipòsit legal B-17275/1987

TOTA LA NOSTRA VIDA ÉS ADVENT 

Tota la nostra vida és Advent,
Déu està venint.

Ell ve en la seva Paraula,
en el seu Esperit que ens dóna la fe,

en els sagraments de l’Església,
en les lluites i alegries de la vida,

en cadascun dels nostres germans i germanes,
sobretot en els més pobres i soferts.

Cal saber esperar Déu.
Cal saber buscar Déu.

Cal saber descobrir Déu.
I mira que hi ha molts que es cansen d’esperar,

perquè els costa afrontar la vida
perquè els poderosos continuen aixafant els febles.

Ens costa cercar Déu en el dia a dia,
en el treball, a casa, en el carrer,

en la lluita pels drets de tots,
en la pregària, en la festa alegre dels germans units,

i fins i tot més enllà de la mort.
El blat de moro i l’arròs estan naixent, bells.

Ha arribat l’Advent.
Després arribarà el Nadal.

Déu arriba sempre.
Obrim els ulls de la fe,

obrim els braços de l’esperança,
obrim el cor de l’amor.

Pere Casaldàliga


