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Editorial – Caps d’Estat demanen perdó pels excessos fets 
per les seves forces armades

Foto de portada: Miko Guziuk a Unsplash

Algun lector es pot estranyar del títol d’aquest 
article. És justament de tortures i maltracta-
ments que parlarem, però, sobre tot, concre-
tament, d’un cap d’Estat i d’una situació: la 
guerra d’independència d’Algèria (1954-1962).
Qui signa aquest article va viure i treballar a Al-
gèria durant gairebé 4 anys al final de la dè-
cada dels 60. Ja llavors vaig ser testimoni d’un 
gran trencament de la societat algeriana. Més 
tard, vaig llegir diversos llibres sobre el tema i 
vaig constatar que en aquesta guerra (com en 
totes), hi havia hagut molta tortura i molts as-
sassinats. L’exèrcit francès va creure que amb 
la violència de la tortura guanyaria la guerra; 
però va succeir just el contrari. Confesso que el 
meu contacte amb aquell context algerià va 
propiciar l’apropament a l’ACAT de la meva 
esposa Montserrat i de mi mateix.
Anem ara al gra del que us volia explicar. Hi va 
haver multiplicitat de torturats, morts i desapa-
reguts, durant aquesta tràgica guerra. Els més 
emblemàtics van ser els de Maurice Audin i el 
d’Alí Boumendjel.
Maurice Audin, matemàtic francès, assistent a 
la Universitat d’Alger, membre del Partit Comu-
nista algerià i militant de la independència, va 
ser arrestat al seu domicili l’11 de juny de 1957, 
en plena batalla d’Alger, i va ser torturat per 
l’exèrcit francès, que el va després fer desa-
parèixer sense deixar-ne rastre. Audin tenia just 
25 anys.
Alí Boumenjel, advocat pacifista, fou també 
arrestat, torturat i assassinat l’any 1957. El seu 
assassinat va ser maquillat en suïcidi, ja que el 
van defenestrar des d’un edifici d’una certa 
alçada.
Us preguntareu: per què parlo de caps d’Es-
tat en el títol de l’article? Doncs, perquè l’ac-
tual president francès, Emmanuel Macron, bé 
que amb llums i ombres1, va tenir, en relació a 
aquests dos casos, actuacions que l’honoren .
En el primer cas, va anar a visitar, el 13 de se-
tembre del 2018, la vídua de Maurice Audin, 
llavors ja amb 87 anys, i va reconèixer pública-
ment, en nom de la República, que el seu marit 
havia estat torturat i assassinat per l’Exèrcit fran-
cès. Un president francès reconeixia, doncs, per 
primera vegada el greu mancament moral de 
França en permetre el recurs a la tortura durant 
la guerra d’Algèria.
En el segon cas, el president Macron va fer ve-
nir al Palau de l’Elysée, el 2 de març del 2021, 
quatre nets de l’Alí Boumenjel i els va dema-

nar igualment perdó, tot reconeixent que llur 
avi havia estat també torturat i assassinat per 
l’exèrcit francès.
Un dels principals actors d’aquests actes de 
barbàrie fou el general Aussaresses, un antic 
heroi de la França Lliure durant la Segona Gue-
rra Mundial que, en un llibre publicat quan ja 
tots els fets relatius a la guerra d’Algèria estaven 
coberts per una amnistia general promulgada 
després de la guerra, ell mateix va reconèixer 
haver torturat i fet assassinar l’Audin i en Bou-
menjel sense manifestar el més mínim penedi-
ment, anant fins a afirmar que la tortura és ne-
cessària. Aquest sinistre personatge va acabar 
la seva vida formant militars sud-americans a 
les tècniques de tortura.
A la banda oposada, trobem un personatge 
de concòrdia, l’historiador Benjamin Stora, nas-
cut a Algèria, assessor de Macron, que no ha 
blanquejat mai les atrocitats franceses durant 
la colonització.  Gràcies a ell s’ha permès, per 
primera vegada, l’accés als arxius secrets sobre 
la guerra d’ Algèria.
Altres dirigents importants han fet també ac-
tes de penediment semblants. La cancellera 
Merkel, durant la seva visita a Auswitch el 7 de 
desembre del 2019, confessava sentir-se profun-
dament avergonyida pel genocidi dut a terme 
pels dirigents nazis. Entre altres declaracions en 
el mateix sentit, el 18 de març del 2008, davant 
del parlament d’Israel, va declarar: “L’assassi-
nat de sis milions de jueus omple de vergonya 
el poble alemany”.
També voldria assenyalar aquí la presa de po-
sició de Joe Biden, el 24 d’ abril del 2021, re-
coneixent el genocidi armeni, on van morir 1,5 
milions d’armenis entre el 1915 i el 1923. 
Per concloure, cal reconèixer que els dirigents 
valents, que gosen “demanar perdó”, fan més 
feina a favor dels Drets Humans que els que ca-
llen. 

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

1Una gran errada del president Macron ha estat, fa pocs 
dies, el fet que, després d´haver-se aprovat la “llei de pro-
tecció i promoció de llengües minoritàries” per 247 vots 
a favor i 76 en contra, hagi reunit, amb maniobres més 
aviat poc netes, 65 (el mínim necessari és de 60) dels seus 
diputats (gairebé tots parisencs) per poder presentar un 
recurs al Consell Constitucional, que anul· là ràpidament 
la llei citada malgrat haver estat aprovada per una majo-
ria aclaparadora i malgrat que alguns signants del recurs 
havien demanat que es retirés la seva signatura perquè 
consideraven que havien estat manipulats. Això també 
són Drets Humans.
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Una experiència per repetir - Acostem els drets humans als 
alumnes d’ESO

“Ha estat una experiència colpidora! Moltes gràcies 
per tot el que hem viscut! Hem après moltíssim!”

Aquestes són algunes de les frases que hem 
recollit després de la nostra experiència amb 
l’ACAT. Amb la situació actual de pandèmia, 
des de la matèria del Servei Comunitari de 4t 
d’ESO ens havíem de reinventar. Vam contac-
tar amb diferents entitats per tal de poder fer 
alguna cosa online. Una de les entitats escolli-
des va ser l’ACAT.
 
Fa temps vaig participar en el grup organitza-
dor del Fòrum Català de Teologia i Alliberament 
liderat pel gran amic Jaume Botey. En aquell 
moment vaig tenir la sort de sentir parlar  de la 
vostra feina i aquest curs la vida ens ha donat 
l’oportunitat de retrobar-nos.

És per això que gràcies a la col· laboració, dis-
posició i entrega de la Montse Fenosa vam po-
der organitzar una sèrie de trobades amb els 
nostres alumnes. 

Desprès de la primera trobada alguns dels par-
ticipants va escriure el següent: “Va ser la tro-
bada d’introducció. Estàvem molt emocionats 
pel que anàvem a aprendre en les següents 
trobades”. Així vam començar a caminar junts, 
coneixent la feina de l’ACAT i trobant el sentit 
dels Drets Humans Universals.

En la segon trobada “vam conèixer la història 
de Facundo Morales -escriuen els alumnes- i ens 
la va explicar el seu pare, Hugo Morales. Els par-
ticipants vam quedar sorpresos amb la seva his-
tòria i vam veure la realitat de moltes famílies”. 
Va ser molt interessant i ens va tocar molt a tots.

En la tercera trobada, “vam veure alguns exem-
ples de crides per denunciar situacions de tor-
tura i vam aprendre com fer-ne una. Això ens 
va oferir la possibilitat de fer una crida nosaltres 
mateixos per contribuir-hi directament”.

En la següent sessió “vam escoltar la història 
dels terribles fets que va patir la Dianna Ortiz. 
Va ser molt interessant conèixer fets reals per tal 
de poder posar-nos en la pell de les víctimes”. 
Els Drets Humans deixaven de ser una llista per 
començar a tenir un cos, una cara, un ulls als 
quals mirar i des dels quals ser mirats.
 
Posteriorment, “vam poder, pas a pas, revisar la 
crida que vam fer nosaltres i poder aprofundir 
més en el tema de l’estructura de la crida i per-
feccionar-la perque fos vàlida”. Un nou apre-
nentatge escoltant i descobrint la feina que fa 
l’ACAT.

En la penúltima sessió “vam poder parlar amb 
dues persones que ens van explicar què és la 
pena de mort. Va ser molt interessant escol-
tar-les i ens va fer reflexionar”. 

Vam finalitzar les nostres trobades amb un mo-
ment d’agraïment i pregària per tot el que ha-
víem viscut al llarg d’aquest darrers mesos.

Des del centre creiem que ha estat una ex-
periència molt interessant i molt adient per als 
nostres estudiants. L’escola ha d’estar oberta al 
món i a la realitat. Si no, no serveix de res. Obrir 
les portes del nostre centre i els ulls dels nostres 
alumnes és un gran repte i és la manera d’obrir 
els cors per poder fer tot el possible per construir 
un món millor. I és per això que som educadors, 
per fer un món millor. 

Per tant, podem concloure dient que estem 
molt contents del que hem viscut, i que ens 
agradaria molt poder tornar a repetir el curs 
vinent. Però no només això, sinó que conside-
rem com una possibilitat interessant mantenir 
alguna relació amb l’ACAT, una possible col· 
laboració o quelcom que ens ajudi a no perdre 
contacte per tal de continuar obrint finestres a 
la realitat. 

Manu Andueza
Resp. Servei Comunitari

Col· legi Verge de la Salut, St. Feliu Llobregat
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Hong-Kong, un abús de poder

4

Turquia jutja 108 càrrecs electes prokurds per una piulada

La fiscalia demana, per a tots, cadena perpètua 
per una crida a donar suport a la resistència kur-
da contra Estat Islàmic a Síria.

El cas Kobane pretén escapçar el tercer partit del 
Parlament turc.
El judici del cas Kobane va començar ahir en un 
tribunal penal d’Ankara. Jutgen 108 càrrecs elec-
tes del partit d’esquerres Partit Democràtic dels 
Pobles (HDP), la tercera força del Parlament turc, 
que defensa i aglutina el vot dels kurds, en un judi-
ci que els observadors internacionals consideren 
un intent d’escapçar-lo. 
La fiscalia els acusa d’una vintena de delictes, 
entre altres “la violació de la integritat de l’Estat”, 
homicidi i el fet de ser membres d’una organitza-
ció terrorista. Demana cadenes perpètues amb 
agreujants per a tots els acusats. Entre ells, figuren 
diputats i càrrecs electes en municipis, així com 
també els exlíders de l’HDP Selahattin Demirtas i 
Figen Yuksekdag, que són a la presó preventiva-
ment des del 2016. No són els únics: 28 detinguts 
més van ser engarjolats preventivament. Es jutja 
altres importants figures del partit com ara Gül-
tan Kisanak, exalcaldessa de Diyarbakir. Judicial-
ment, el cas es basa en una publicació de Twitter 
que va fer el partit el 6 d’octubre del 2014, en què 
feia una crida a sumar-se a les protestes a la ciu-
tat de Kobane.

En aquesta ciutat kurda, situada al nord de Síria 
hi van haver forts combats i un setge islamista, i 
va esdevenir un símbol de la resistència dels kurds 
contra els terroristes d’Estat Islàmic. Els kurds lluita-

ven donant suport a la coalició que, amb els Estats 
Units al capdavant, combatia a Síria contra Estat 
Islàmic. Durant les protestes van ser assassinades, 
suposadament a mans de la policia turca, 37 per-
sones i també va haver-hi uns set-cents ferits. Els 
manifestants donaven suport a la resistència kur-
da davant els atacs dels gihadistes. La matança 
no va ser investigada pel govern turc, que històri-
cament persegueix el poble kurd. Precisament 
el cap de setmana passat Turquia va llençar un 
altre atac militar contra els kurds al nord de l’Irak.

La fiscalia ha acabat responsabilitzant el partit 
dels enfrontaments entre kurds i islamistes radicals 
a Kobane. “Van cridar la ciutadania a sortir al ca-
rrer i portar a terme actes terroristes”, diu. 

Per contra, els advocats defensors asseguren que 
el cas no té més proves que les piulades a les xar-
xes socials. “Es una acusació purament interpre-
tativa, no és legalment acceptable. No hi ha vin-
cle entre la crida i els fets”, assenyalen.

Una delegació internacional d’observadors as-
sisteix al judici. Entre ells la coordinadora de re-
lacions internacionals del BNG, Ana Miranda, 
que ha qualificat el judici d’“escàndol i un atac 
a l’HDP per la via judicial i política”. El Parlament 
Europeu considera el judici “inacceptable”, i 
subratlla que “es responsabilitza electes del que 
va passar” i que s’està obstaculitzant activament 
la investigació.

Redacció 
El Punt-Avui. 27 d’abril de 2021

A finals de març del 2021, i sota la rúbrica del 
president xinès Xi Jinping, s’ha posat fi al sis-
tema electoral que garantía el principi d’“un 
país, dos sistemes”.
La Reforma electoral de Hong-Kong ho can-
viarà tot i consolidarà l’autoritat de Pequín so-
bre aquest centre financer mundial. El sistema 
d’elecció queda completament alterat i tot 
s’ha fet per barrar el pas al poder als pro-demò-
crates de Hong-Kong.
És ben senzill, la nova llei electoral de Hong-
Kong vetarà tots aquells candidats que no si-
guin prou “patriotes xinesos”, d’acord amb els 
informes de la policia xinesa.
El 15 d’abril ja apareix la notícia que un tribunal 
dictà penes de fins a 18 mesos de presó contra 
9 activistes per haver participat en una mani-
festació no autoritzada el 2019.  La presidenta 
pro-xinesa, Carrie Lam, segons notícia del 28 

d’abril, presentarà a la TV pública de Hong-
Kong un programa (quatre cops al dia, set dies 
a la setmana!) explicatiu de la reforma electo-
ral que la Xina ha imposat a l’antiga colònia 
britànica.
Per concloure, creiem que promoure aquests 
canvis electorals tan injustos i desproporcionats 
només farà incrementar les protestes i, en con-
seqüència, les tortures i maltractaments.

Emili Chalaux i Ferrer
President d’ACAT

Fotografia: Pep Puga
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Qüestió de decència

La dignitat: la modernitat i el futur d’un concepte 
(extracte)

Per què aquest títol?  Determinades situacions de vulneració greu dels drets humans que persisteixen en 
el temps, sense que els responsables polítics facin res per actuar i trobar vies de solució, pot generar en 
nosaltres una actitud passiva i optar per callar. És això legítim? En absolut. La denúncia no és solament 
un dret, és una qüestió de decència.

Fa massa temps que Europa ha fet tancament de fronteres als ciutadans, principalment de països 
subsaharians, que cerquen  a Europa trobar feina, possibilitats de formació i estudis i altres maneres 
de viure. Tot legítim. Aquest tancament comporta la impossibilitat  d’obtenir  el visat corresponent que 
possibilitaria fer un viatge en condicions i entrar legalment.
 
I què passa aleshores? Bé ho sabem. Com arriben? En pateres, vaixells pirates, en mans de màfies que 
els exploten, enganyen i sovint pateixen tota classe de vexacions  i milers de morts en el camí.

Tan difícil és possibilitar una entrada legal amb documentació que facilitarien dades reals de la persona 
i tanmateix un control pels països receptors? Amb normatives “ad hoc”. Potser amb un permís ni que 
fos temporal, revisable, amb la col· laboració de les ambaixades i consolats respectius? Sabem que a 
casa nostra tampoc és fàcil trobar feina en bones condicions. Molts han de sortir del propi país i marxar 
a altres països del continent. Ho sabem però és ètic crear diferències, avui per avui insalvables, per la 
diferència del color de la pell o pel lloc de naixement? 

Denunciem també que els seus països d’origen són actualment explotats per companyies europees. 
Com exemple, arrasant les costes senegaleses que han deixat sense pesca, i per tant sense mitjà de 
vida, a milers de famílies.

No podem callar, és una qüestió de decència.                                                                              Isabel Roura
Membre de la Junta de l’ACAT

“El reconeixement de la dignitat humana inherent a tots els membres de la família humana i dels seus 
drets iguals i inalienables constitueix el fonament de la llibertat de la justícia i de la pau al món”, (De-
claració Universal dels Drets Humans proclamada el 10 de desembre de 1948 per l’Organització de las 
Nacions Unides)

L’Assemblea mundial afirmava, en efecte, que feia d’aquesta declaració un “ideal comú a atènyer 
per tots els pobles i totes les nacions per tal que tots els individus i tots els òrgans de la societat s’esforcin 
en l’ensenyament i l’educació per a desenvolupar el respecte d’aquets drets i per tal d’assegurar-ne 
el reconeixement i l’aplicació universal i efectiva”  Superant l’anàlisi jurídica d’aquest text i acceptant 
fer d’aquesta crida a la dignitat la referència primera de tot acte humà, convé trobar-ne els rastres en 
la historia de la humanitat, delimitar-ne el sentit i localitzar-ne els desafiament per a la nostra societat. 
La dignitat és una qualitat superior reconeguda pel subjecte i pels qui l’envolten, però existeix fins i tot 
abans d’aquest acte de reconeixement que no n’és més que la manifestació, la revelació.

La dignitat implica també i sobretot, traduccions positives. Tot s’ha de fer per  permetre el desenvolupa-
ment de la llibertat de cadascú en tots els aspectes, pensar, creure, parlar i informar,  circular, participar 
o abstenir-se. Sense oblidar les dimensions econòmiques i materials que implica l’exercici de la dignitat: 
poder alimentar-se, cuidar-se. educar-se, desenvolupar la seva cultura i la seva llengua…

La dinàmica dels drets humans crea una cita obligada per a tots els pensadors, per a tots els enamorats de la 
dignitat. Aquesta arriba a ser una referencia  ineludible sobre la qual  totes les cultures han de pronunciar-se.

Oblidant-nos del passat o d’una tradició morta, la recerca de la dignitat esdevé una font d’esperança. 

Guy Auranche, advocat, 
President d’honor de la FIACAT

//
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Els suïcidis a les presons es disparen el darrer any

Onze reclusos es van treure la vida als penals catalans el 2020, prop del doble de la mitjana anual, i 
aquest any ja en són tres. Justicia i Salut acorden canvis en el programa de prevenció, que ha atès 

595 presos

Un total de 48 persones s’han suïcidat en els 
penals catalans en els darrers sis anys. La mitja-
na anual és de set o vuit morts d’aquest tipus, 
però l’any passat la xifra de suïcidis va pujar a 
onze reclusos. I aquest any ja són tres els que 
s’han tret la vida. Els departaments de Justí-
cia i Salut preveuen introduir canvis aviat en el 
programa marc de prevenció de suïcidis a les 
presons, que van consensuar l’estiu del 2019.

“No tenim cap hipòtesi sobre aquest augment. 
Hi pot haver molts factors, com també la pan-
dèmia”, admetia Gemma Torres, subdirectora 
general de Programes de Rehabilitació i Sa-
nitat del Departament de Justícia, en una jor-
nada recent de prevenció de suïcidis a l’en-
torn penitenciari, al Centre d’Estudis Jurídics.
Torres hi afegia que des de l’aplicació del pro-
grama s’han atès 595 interns amb idees d’au-
tòlisi, i que cal unificar criteris d’aplicació als 
centres, així com més suport a les famílies. Elisa-
bet Turu, directora del Programa de Salut Peni-
tenciària del Departament de Salut, també va 
detallar que ara s’estudia si calen més actua-
cions en el Règim d’aïllament (DERT), on es pro-
dueixen el 25% dels suïcidis -va indicar- i també 
més atenció a la franja de menors de 30 anys. 

El 2017 Justícia i Salut van aprovar contractar 
un centenar de professionals perquè tots els 
penals tinguessin un servei de psiquiatria fix.
En la jornada, el doctor Álvaro Muro, coordi-
nador dels serveis de psiquiatria penitenciària 
de Brians 1, gestionat per Sant Joan de Déu, va 
compartir amb Cecília Borràs, presidenta de 
l’associació Després del Suicidi-Associació de 
Supervivents (DSAS), que cal parlar del suïcidi 
“obertament i amb responsabilitat”, tant amb 
les persones que ho intenten com amb el seu 
entorn, per prevenir i trencar falsos mites. “Cal 
parlar-ne. Si no opera la realitat, opera la fanta-
sia”, explicava el doctor Muro, a més d’indicar 
que el més difícil de detectar és el “suïcidi exis-
tencial: quan la persona no veu futur en res”.

Segons els experts, el nombre de suïcidis és set 
cops més alt en la població reclusa que en la 
general. Muro va fer èmfasi que els professio-
nals també pateixen, que cal donar-los suport i 
que abans es buscava el culpable d’una mort.

Programa pioner
Una mostra de la implicació del personal pe-
nitenciari és el programa psicoeducatiu N’Viu, 
confeccionat per professionals de tractament 
dels centres penitenciaris de Catalunya en col· 
laboració amb l’Hospital Universitari de Vic. 

La psicòloga Saray Valdivieso va explicar que 
veien com persones que havien intentat suïci-
dar-se tornaven a fer conductes d’autòlisi (di-
ferent de les autolesions) en els mòduls i volien 
ajudar-les. El programa, que funciona a la co-
munitat, consisteix en sessions en grup en què 
els reclusos aprenen eines per quan tot s’enfos-
queix o estan al final de l’escala, com ara te-
nir una llista de persones amb qui poder parlar 
o l’anomenat “Kit de l’esperança”, en el qual 
la persona ha guardat fotos, cartes o records 
per repassar en moments de crisi. Ara es corre-
giran aspectes i s’implantarà a tots els penals.

Fotografia: Larry Farr by Unsplash

Eva Duran, cap d’unitat de servei d’interior al 
penal de Quatre Camins, va fer una intervenció 
molt emotiva i va explicar com ha evolucionat 
l’àrea de vigilància a les presons: “Ara també 
són els professionals que observen i interactuen 
amb els interns.” A més del protocol de preven-
ció de suïcidis, Duran va demanar més eines, 
a més d’espais per als professionals per poder 
digerir l’experiència viscuda. Va explicar que 
amb el primer confinament, tancats a les cel· 
les, hi havia dos reclusos que “s’autolesionaven 
contínuament”, i va patir per les seves vides.

Mayte  Piulachs
El Punt-Avui, 12 d’abril de 2021
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Impressions sobre la visita a Luís José Galan González, 
a Murcia
Això no és un resum de la conversa tinguda entre 
el Luis José Galán González, pres al centre peniten-
ciari de Murcia-2, i nosaltres, l’Emili Chalaux i qui això 
subscriu, que vam anar a visitar-lo el passat dia 15 
de maig. Això és una exposició de les impressions 
personals que em va provocar l’esmentada visita i 
la xerrada que vam tenir, que quedi entre ell i no-
saltres.

El viatge en si només es pot qualificar de pallissa mo-
numental, pels més de 1.200 quilòmetres que vam 
fer aquell dia. Però després arribo a la conclusió que 
l’experiència viscuda m’apropa molt més al que és 
el cor i la raó de ser de l’ACAT.

Imatge treta de “Xarxa Mundial d’Oració del Papa”

Pels qui no sabeu qui és aquesta persona, un parell 
d’orientacions: és un activista del que ell creu que 
és la veritat, la justícia i la raó dels febles envers dels 
qui es permeten el luxe d’emprar la violència dels 
estats en favor propi, mentre que ell es declara pa-
cifista convençut. És un denunciant dels incompli-
ments dels Drets Humans. La seva orientació pel seu 
sentit de la veracitat, la seva coherència i la seva 
honestedat li fan prendre part activa en la denún-
cia incansable. 

Va fer constància de tot això a través del seu blog 
a favor del moviment pro-referèndum català, i ho 
va fer en la constant denúncia de la persecució de 
gent, amb la seva creença mahometana, a la qual 
es va convertir renunciant a la suposada fe que es 
professa a Espanya.  Per a alguns, això no seria tan 
incòmode si no fos perquè, a més, compta amb 
una ment excepcional, i una capacitat dialèctica 
impressionant.

Amb tot això, es trobava temporalment a Madrid 
l’onze de març del 2004, dia dels atemptats als trens 
de rodalies. Per alguna raó, Luis José Galán es va 
convertir en sospitós, i de la sospita als fets: de pri-
mer, crucificat per la premsa, després condemnat 
pel Suprem en base a apreciacions del fiscal que 
posava en boca seva frases que ell afirma no haver 
dit mai, i que a més, van en contra del seus propis 
principis personals i morals. Tot plegat, ara acumula 
tretze anys i mig de presó... ara en cel· la de càstig 
des de l’octubre de 2017, vint hores al dia, contra-
venint tota indicació –regles Nelson Mandela (po-
deu clicar, en format pdf) recomanades per l’ONU- 
d’aquesta pràctica inhumana.
 
Aquesta és la història. Ara, la seva ment treballa a 
un ritme vertiginós, incansable, dolgut pel que ell 
considera mentida i injustícia. No li he detectat un 
bri d’odi, encara que pot ser de decepció, i la tristor 
per no poder estar amb el seu ésser més estimat, la 
filla, avui de quatre anys. Arribo a la conclusió que 
algú més feble i pobre moralment que ell, i que no 
té els seus principis morals el vol destrossar, faltant 
el més elemental dels seus drets. Però això no serà 
amb el meu consentiment.

Oriol Llobet 
Membre de la Junta de l’ACAT

Maig de 2021

Comentari a dues cartes d’agraïment al Consell d’Europa 

A continuació podeu llegir el text original 
d’aquestes 2 missives. En primer lloc la Junta 
d’ACAT està convençuda que cal agrair als 
responsables de drets humans quan aquests 
fan la feina encomanada.

Veureu que la Comissària Dunja Mijato-
vic demana a Espanya que reformi els seus 
texts legals, com a mínim en dos aspectes: 
“apologia del terrorisme” i “injúries a la co-
rona”, amb el fi d’homologar-los amb la 
jurisprudència de la Comunitat Europea.
A la segona carta, a Alexandra Louis, veu-

reu que fruit del seu “raport”, l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) 
inclou Jordi Cuixart a la llista de defensors 
dels drets humans, víctimes d’intimidació 
i represàlies. Jordi Cuixart, condemnat a 9 
anys de presó, tot i no ser un polític, esde-
vé l’únic ciutadà de la Unió Europea en la 
categoria de “defensors dels drets humans”.

Agraïm, doncs, els 2 compromisos del Con-
sell d’Europa que han interpel· lat  el govern 
d’Espanya.

La Junta de l’ACAT

https://www.un.org/es/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
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Agraïment del Jordi Cuixart

Reproduïm l’agraïment personal del Jordi Cuixart des de la presó, i datat el 17 d’ abril, 
quan complia 1.279 nits empressonat
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Crides dels socis

Al març, la primera crida va estar dirigida a 
Bielorússia, centrada en la gran repressió que 
practica el govern contra els ciutadans que es 
manifesten contra la dictadura del president 
Alyaksandr Lukashenka, a conseqüència dels 
dubtes derivats de les passades eleccions presi-
dencials. A les cartes que vam preparar, fèiem 
referència a les 25 persones que van veure es-
corcollades les seves cases, moltes de les quals 
van ser detingudes amb pretextos arbitraris. 
També ens vam queixar de les accions contra 
el Centre de Drets Humans Viasna, l’Associació 
de Periodistes de Belarus i la Casa Boris Zvozkov 
dels Drets Humans de Belarus.

La segona crida va estar centrada en fets suc-
ceïts en encontres entre l’exèrcit del Paraguay 
i les guerrilles camperoles, xocs que moltes ve-
gades produeixen víctimes innocents. En el pri-
mer xoc van morir torturades i violades dues ne-
nes d’11 anys, de nacionalitat argentina, però 
amb familiars a la guerrilla paraguaiana. Un 
altre dia van ferir una cosina, que va escapar, 
però l’exèrcit va aconseguir segrestar-la dies 
després i ja no es tenen notícies d’ella. Final-
ment, dies després, van detenir a una tia de les 
noies i tampoc se’n sap res d’ella. A les cartes 
demanàvem que s’aclarissin i es castiguessin 
tots aquests fets.

A la tercera crida exposàvem les amenaces 
de mort rebudes per un advocat de Colòm-
bia, contra ell i el seu representat, fill d’un al-
calde assassinat. Aparentment, les amenaces 
procedeixen de l’entorn dels assassins del pare, 
inquiets per les gestions per a que s’acabin 
d’aclarir del tot els fets. També es presentava 
una queixa sobre unes accions d’espionatge 
militar sobre civils.

A l’abril, primer es va escriure a la República 
del Congo sobre dos periodistes detinguts i em-
presonats arbitràriament, a partir d’acusacions 
imprecises i sense respectar les normes proces-
sals. Aparentment, en els dos casos, el motiu ha 
estat la denúncia d’irregularitats. A les cartes es 
demanava l’alliberament immediat si no hi ha-
via delictes clars, que es respectessin els drets 
dels acusats i, en general, de tots els ciutadans.

A la segona, es protestava d’irregularitats co-
meses per les autoritats del Vietnam, principal-
ment en l’operació feta per 3.000 policies al 
barri de Dong-Tam d’Hanoi i que ha acabat 
amb algunes condemnes a mort. A més de 
demanar la commutació d’aquestes penes de 
mort, s’ha insistit en què els judicis es tornin a 
fer, però després d’una investigació acurada i 
amb les normes internacionals.

La tercera crida anava dirigida al president del 
Camerun, en favor d’un periodista i bloguer 
molt conegut, empresonat per propagació de 
notícies falses, des de fa més de dos anys. De-
manàvem que es posés terme a aquesta de-
tenció provisional i se l’alliberés.

Al maig, la primera és sobre un líder indígena 
de Guatemala acusat d’actes contra els treba-
lladors que construïen un projecte hidroelèctric, 
i que està condemnat a set anys de presó. Hi 
ha un informe d’experts de les Nacions Unides 
titllant la condemna de desmesurada. Es de-
manava la llibertat immediata i el respecte de 
tots els drets processals del condemnat i, en ge-
neral, de tots els drets fonamentals dels defen-
sors del medi ambient.

La segona correspon al Marroc, en favor dels 
defensors sahrauís dels drets humans, en un terri-
tori que la ONU considera no autònom i només 
administrat pel Marroc. A més de a l’ambaixa-
dora del Marroc a Madrid, la crida està dirigida 
al vicepresident de la Unió Europea encarregat 
dels Assumptes Estrangers per a que intervin-
gui a millorar el respecte dels drets humans al 
Sàhara Occidental. S’hi exposen atacs policials 
gratuïts i abandonament de militants al desert.

La tercera crida de maig, conjunta amb les 
ACAT europees, va ser preparada per l’Acat 
anglesa. Es va dirigir a Israel perquè tractava 
d’un jove palestí defensor dels drets humans 
dels palestins amb mètodes pacífics a l’estil de 
Gandhi i Luther King, al qual no es va sancionar 
massa però sí de mica en mica, que és el que 
fa Israel. La carta es dirigia, ja que fa servir mè-
todes pacífics, a que se li aixequin les condem-
nes i el deixin tranquil.
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Quan fem la nostra petita aportació...

Enmig de la inhumanitat de les devolucions en calent, i de 
la manca d’acolliment de les persones migrants, Isabel ens 
explica el seu testimoni contracultural, viscut enmig de la re-
lació amb tants migrants que, rere un llarg i perillos viatge en 
patera, arriben al moll d’Arguineguin (Gran Canaria) i, diu, 
“no troben dignitat ni humanitat.

“Tinc 72 anys, sis fills -un ja mort- i nou nets.

Fa unes setmanes el cas de Joussouf, un jove senegales 
que va estar acollit a casa meva dos mesos, es va fer vi-
ral... Diversos mitjans de comunicació van fer esment de 
l’abraçada entre Joussouf i jo (podeu clicar, en format 
pdf), després de lluitar amb la policia de l’aeroport de 
Gran Canària-Gando, que no el deixaven viatjar a Valèn-
cia, a casa de l’oncle, i continuar la seva ruta migratòria.

Prenc part de l’equip de Pastoral de Migracions de la Diò-
cesi. Gràcies al Daniel, un dels advocats de l’equip, que va 
ser present quan es va donar l’ordre judicial que permetia 
viatjar als migrants amb petició d’asil, haviem preparat la 
carpeta de documents necessaris.

Amb tota la documentació en regla, es negaven a deixar-
lo sortir. Després de molta insistència davant la policia aero-
portuària em va semblar que no aconseguiríem res, pero la 
insistència i l’ànim que em donaven per telèfon el Daniel i un 
altre advocat em va convèncer per tornar a insistir fins a 20 
minuts abans de la sortida de l’avió, quan vaig anar a posar 
una denúncia a comissaria. I finalment vam aconseguir pas-
sar l’arc de control... Perquè la policia no tenia arguments. 
Jo havia comprat dos bitllets, un per a ell i un altre per a mi, i 
vaig poder acompanyar-lo al peu de l’avió. De no haver fet 
això, hauria perdut el vol.

Aquest senzill gest d’humanitat és un de tants que fan a diari 
persones anònimes, acompanyant migrants per aconseguir 
el seu somni, atès que tenen dret a viure amb dignitat... Re-
cordo una frase del Papa Francisco: “El que levanta un muro 
termina siendo prisionero del muro que levantó. La alternati-
va son los puentes”.

Els fluxes migratoris han existit sempre i seguiran existint, per 
molts murs i tanques que hi posem... Els migrants no són un 
problema, sinó una oportunitat per obrir les consciències de 
qui vivim pensant que una vida val més que una altra, depe-
nent del color de la pell, d’una religió o d’un compte banca-
ri.           

Isabel Santana
Sòcia d’ACAT de Gran Canaria

Foto cedida per 
Isabel Santana

https://www.efe.com/efe/canarias/sociedad/el-abrazo-de-la-justicia/50001312-4516187
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Titulars i darreres noticies

El Tribunal Suprem d’Apel· 
lacions de Malawi declara 
inconstitucional la pena de 

mort
A.I. 29.04.2021

Nasrin Sotoudeh: 38 anys de pre-
só i 148 fuetades de condemna 
per a l’advocada iraniana que 

denuncia la pena de mort i lluita 
pels drets de les dones

A.I. 23.04.2021

Txad: La policia dispara 
contra la multitud i mata, 

almenys, 9 
manifestants

(27.04.2021, a diverses ciutats)

Derek Chauvin, condemnat a 22 anys i 
mig de presó per l’assassinat de Geor-

ge Floyd
El Mundo, 25.06.2021

Durant el 2020, la despesa en inves-
tigació militar ha triplicat la despesa 

en investigació sanitària
(Centre Delàs d’Estudis per la Pau)

El Consell d’Europa reclama 
l’alliberament dels presos de 
l’1-O i la retirada de les eu-

roordres
El Punt-Avui, 21.06.2021 

130 migrants més moren davant 
de Líbia, sense ser rescatats

(aquest any ja havien mort més de 350 persones)
La Vanguardia, 23.04.2021

Els presos polítics catalans surten de les presons reclamant 
l’amnistía i reafirmant-se en les seves conviccions. 

Vilaweb, 23.06.2021

Rússia: Les autoritats 
prenen mesures per 

prohibir les organitza-
cions d’Aleksei Naval-
ny per “extremistes”

A.I., 26.04.2021

Hungría: Deroga la 
“LexNGO”, tot i que 

la llei proposada 
per substituir-la és 
molt preocupant 

A.I. 22.04.2021

Virgínia: Primer 
estat del sud 

d’EUA en abolir 
la pena de mort
El Mundo, 24.03.2021

Executen 9 perso-
nes per l’atac a una 

comissaria, el 2013, a 
Egipte

Cronica, 26.04.2021

Israel acusa la cooperant espanyola 
Juana Ruíz de “financiar el terrorismo”

El Pais, 06.05.2021

La jove de la Creu Roja que va consolar 
un migrant ha de tancar les seves xarxes 

socials pels insults.
El HuffPost

Germain Rukuki serà 
alliberat properament. 
Havia estat president 
de l’ACAT-Ruanda i 

condemnat a 32 anys de 
presó. S’havien enviat 

diverses crides de 
FIACAT, Amnistia Int. 
i altres entitats. 

Juny 2021
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Resistir entre terra i aigua confiscades

Paciència, resistir i continuar a la seva terra. Són 
els vèrtexs que conformen l’única opció per a la 
població palestina, diu Shareef Omar. És cam-
perol i l’ocupació del seu territori l’ha abocat a 
l’activisme. Viu a Jayyous, a Cisjordània, on la 
combinació d’exèrcit i assentaments de colons 
-400.000, arribats d’Europa de l’Est i dels Estats 
Units- permeten al govern d’Israel controlar-hi 
bona part dels municipis i vies de comunicació.

“Quan els israelians entenguin que les necessi-
tats dels infants palestins són les mateixes que 
les dels infants israelians, viurem en pau”, afirma 
Omar. Per ara, tanmateix, en la guerra del go-
vern israelià contra el poble palestí, impedir-ne 
la seguretat alimentària és una arma. 

Fotografia: aamiraimer by Pixabay

Els “checkpoints” (punts de control militar) i els 
assentaments il· legals de colons israelians ta-
llen els camins i sovint els camperols i campero-
les no poden accedir a les seves terres. De fet, 
la majoria de la terra cultivable a Cisjordània, 
aïllada pel mur que l’envolta -alçat per Israel 
des del 2002 en nom de la seguretat nacional 
i que travessa les terres més fèrtils i impedeix la 
lliure mobilitat de les comunitats palestines-, es 
troba dins del que el govern israelià considera 
Àrea C: zona restringida per a maniobres mili-
tars.

Als territoris palestins ocupats, les detencions ar-
bitràries -sota l’etiqueta de “detenció adminis-
trativa”, que poden allargar-se anys-, així com 
disparar contra la pagesia quan treballa les te-
rres, són altres vulneracions dels drets humans 
que impedeixen cultivar de manera segura. 
“La presència militar fa que molts agricultors 
que no tenen accés a les seves terres, o que el 
tenen molt restringit, visquin a vegades per sota 
del llindar de la pobresa, per no poder plani-
ficar què produeixen i per manca d’accés al 
mercat, pel bloqueig que es viu a Cisjordània i 
Gaza”, explica Abbas Melhim, director de Pa-
lestinian Farmers Union (PFU), 

Dels tretze accessos del mur, només quatre són 
per a població palestina i és habitual que se li 
dificulti el pas. A la reducció de la producció 
agrícola derivada de la construcció del mur, 
s’hi ha de sumar la dificultat de produir, i viure, 
sota les restriccions d’accés a l’aigua. 

“L’escassetat d’aigua obliga a recórrer a ai-
gües residuals o no tractades, cosa que dispara 
el nombre de malalties transmeses, en especial 
les diarreiques, que s’han convertit en la segona 
causa de mortalitat entre els infants palestins, 
després de les malalties respiratòries”, explica 
Tere Palop (responsable de projectes de l’Asso-
ciació Catalana per la Pau. ACP). Aconseguir 
noves fonts d’aigua és una de les prioritats de 
l’acció que desenvolupen plegades l’ACP i PFU 
als territoris ocupats.

“Controlen els nostres recursos d’aigua i la zona 
palestina es queda sense cultius, mentre que a 
l’altra banda del mur tot és verd, i si compa-
res els preus de l’aigua entre el camperol pa-
lestí i els colons, per a ells és molt més barat”, 
denuncia Melhim, el problema no és només 
l’escassetat d’aigua, sinó l’accés. Els colons 
consumeixen deu vegades més aigua que la 
població palestina. 

A Gaza, l’ACP i PFU han promogut la construc-
ció d’una canalització per proveir d’aigua per 
a ús agrícola a unes 1.300 persones. “És urgent 
reduir la inseguretat alimentària de la Franja, 
víctima d’un bloqueig terrestre, marítim i aeri 
que suposa un càstig col· lectiu ferotge per a 
dos milions de persones”, afirma Palop.

Fotografia: Hfossmark by Pixabay

Tot i que al camperolat palestí se li fa difícil con-
rear en una terra que, tradicionalment, ha estat 
rica en verdures i en oliveres, el cultiu manté en-
cara un paper molt important dins l’economia 
palestina i genera el 25% de les exportacions 
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Avui llibres pels més menuts, 
o no tan menuts

Narrat amb els versos de la cançó homònima de 
Txarango, i amb les meravelloses il· lustracions de 
Gemma Capdevila, Obriu les portes ens convida 
a reflexionar sobre la gran odissea dels nostres 
dies: la de les persones que han de fugir de casa 
seva a causa de la fam i la guerra.
Un llibre il· lustrat farcit d’imatges d’una gran 
càrrega poètica que ens ajuden a espantar els 
fantasmes de l’odi i sembrar, amb el diàleg entre 
diferents generacions, les llavors de la tolerància, 
el respecte i la diversitat.

Un emotiu homenatge a totes les persones que 
han d’abandonar casa seva involuntàriament, i 
una reflexió sobre la condició humana adreçada 
a petits i grans.

Recomanacions

Amics i amigues, si sabeu de llibres, films, teatre 
o activitats culturals o socials, interessants en 
drets humans, feu-nos-ho saber, si us plau, per 
afegir-los a aquesta secció. Gràcies.

del territori, principalment olives i oli, fruites i ver-
dures. Ara bé, com que l’aigua és més cara i és 
més car produir, els preus se’n ressenten. 

Segons alerta l’Associació Catalana per la Pau, 
als territoris ocupats els alts preus dels aliments 
duen les famílies a reduir el valor nutricional de 
les seves dietes. La majoria de la població pa-
lestina a Cisjordània gasta més de la meitat dels 
ingressos en aliments de primera necessitat.

A més dels elevats costos dels productes agra-
ris i el control dels recursos hídrics, la població 
palestina s’enfronta contínuament a la confis-
cació de terres, a l’obstrucció de vies i canals 
de transport de mercaderies i a restriccions per 
accedir al mercat. “L’ocupació ho afecta tot a 
la vida quotidiana i les condicions són cada ve-
gada més inhumanes”, afirma Palop: “Prohibeix 
la construcció d’habitatges i d’infraestructures, 
destrueix les existents, fomenta la immobilitat 
de persones i mercaderies, bloqueja l’accés a 
l’atenció mèdica, denega l’accés a les fonts 
naturals d’aigua, exigeix gran quantitat de 
documents oficials a la pagesia per continuar 
treballant les seves terres, i tot i aconseguir-los, 
no tenen garantit treballar-les, i per construir 
assentaments, les excavadores destrueixen els 
camps”, llista la portaveu de l’entitat.

“La lluita entre palestins i israelians està concen-
trada en la terra, per la qual cosa la comunitat 
internacional té un paper molt important en el 
suport al sector agrícola palestí, que representa 
la lluita per la llibertat, la dignitat i la democrà-
cia en general”, reivindica Melhim, qui descon-
fia de voluntats de pau escrites i afirma que “la 
pagesia ha de continuar replantant Palestina”.

Extracte de l’article de la
Meritxell Rigol

Ass. Catalana per la Pau
 Article de la publicació  

“Sobre terreny núm. 6 - Especial 30 aniversari”

L’Associació Catalana per la Pau actua a Palestina 
des de l’any 2001. Treballa conjuntament amb enti-
tats locals, tant des de l’acció humanitària, en diver-
sos projectes d’emergència de l’àmbit sanitari amb 
l’entitat Palestinian Medical Relief Society, com en 
projectes orientats a incrementar la producció d’ali-
ments i millorar les condicions de vida de les perso-
nes que es dediquen a l’agricultura, amb Palestinian 
Farmers Union.



L’ACAT és una associació ecumènica que té com a objectiu l’abolició de la tortura, dels maltracta-
ments i de la pena de mort arreu del món. Els cristians ens comprometem a lluitar per un món sense 

tortura, perquè aquesta pràctica és incompatible amb la dignitat humana.

Fundada l’any 1974 a França, l’ACAT ja existeix a 30 països, i des de llavors col•labora amb altres enti-
tats en la consecució de llurs objectius.

Si creus que t’agradaria col•laborar en aquest objectiu i pots i vols sumar el teu esforç, contacta amb 
nosaltres

Dipòsit legal B-17275-1987

ACAT
Acció dels Cristians per a l’Abolició de la Tortura

Web: http://acat.pangea.org
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Podries...
Si haguessis nascut 
      en una altra terra, 
podries ser blanc, 
      podries ser negre... 
Un altre país 
      fóra casa teva, 
i diries “sí” 
      en un altra llengua. 
T’hauries criat 
     d’una altra manera 
més bona, potser; 
     potser, més dolenta. 
Tindries més sort 
     o potser més pega... 
Tindries amics 
     i jocs d’una altra mena; 
duries vestits 
     de sac o de seda, 
sabates de pell 
     o tosca espardenya, 
o aniries nu 
     perdut per la selva. 

Podries llegir 
     contes i poemes, 
o no tenir llibres 
     ni saber de lletra. 
Podries menjar 
     coses llamineres 
o només crostons 
     eixuts de pa negre. 
Podries... podries... 
      Per tot això pensa 
que importa tenir 
      LES MANS BEN OBERTES 
i ajudar qui ve 
      fugint de la guerra, 
fugint del dolor 
      i de la pobresa. 
Si tu fossis nat 
      a la seva terra, 
la tristesa d’ell 
      podria ser teva.

                 Joana Raspall


