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Activista en la gran lluita contra la tortura, la pena de mort
i altres tractes cruels, inhumans i degradants
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Editorial - Pres en aïllament perllongat des de fa 3 anys i mig

Era a mitjans d’agost del 2020 quan a la seu 
d’ACAT es va rebre una carta d’un pres del 
Centre Penitenciari Murcia 2, amb una de-
manda desesperada d’ajuda. Estava acu-
sat per la justícia espanyola de participa-
ció a organització terrorista i de possessió 
il· lícita d’armes, i es “veia” un biaix de pro-
selitisme gihadista. El cas era delicat, però 
la nostra Junta ho va debatre i va decidir  
de constituir un miniequip de treball entre 
l’Oriol Llobet i el sotasignant. La Junta tam-
bé va  decidir deixar molt clar que l’ACAT 
està contra tota violència terrorista i contra 
tota promoció d’atemptats terroristes.  Dit 
això li vam expressar que, per raons huma-
nitàries, nosaltres havíem d’estar sempre a 
prop de persones que patien situacions de 
vulnerabilitat. Crèiem que en Luis José for-
mava part d’aquest grup.

Com diem al comunicat de denúncia 
adreçada al C.P.T. (Comitè per a la Pre-
venció de la Tortura, que depén del Con-
sell d’Europa), vam tenir un intercanvi de 8 
llargues cartes (érem en ple confinament) i 
finalment, el 15 de maig del 2021, l’Oriol i jo 
vam poder fer el desplaçament, en una jor-
nada, al C,P. Múrcia 2 per visitar el Luís José 
Galán (vegeu el resum d’aquesta visita a 
Murcia 2, al butlletí 137).

Al llarg de tot aquest període de correspon-
dència ja ens vam adonar que hi havia una 
actuació contrària als Drets Humans: no es 
pot tenir una persona tancada en una “gà-
bia”, aïllada de tothom, durant un període 
tan llarg com el que ja suportava.  Les reco-
manacions de la ONU i del CPT parlen de 14 
dies com a màxim (regles Nelson Mandela). 
Després d’aquests 14 dies, cal fer forçosa-
ment una pausa.

Doncs bé, el nostre amic Luís José Ga-
lán porta en aïllament, de 20 h. per dia, 
des del 27 d’octubre del 2017, fins a data 
d’avui... és a dir, MÉS DE TRES ANYS I MIG!!!. 
Per aquesta raó, amb l’ajuda de la FIACAT, 
que a més ha cosignat el document, la nos-
tra ACAT ha portat al CPT aquest cas  que 
és un greu  maltractament inhumà i degra-
dant, que pot abocar en greus problemes 

de desequilibris psíquics i fins i tot acabar en 
suïcidis (vegeu l’article de l’Oriol Llobet en 
aquest butlletí).

Un cop portat el cas al CPT vam saber que 
aquesta entitat tocarà el tema en una 
propera visita a Espanya, malgrat que no 
acostuma a fer una actuació ràpida per a 
un cas individual.

Seguint la idea de la FIACAT vam presentar 
el cas al Relator especial contra la Tortura, 
de Nacions Unides, el 30 de juliol del 2021, i 
també  amb  cosignatura de la FIACAT.

Vull assenyalar aquí la important ajuda de 
l’Esteve Freixa, soci de l’ACAT, que viu a 
França des de fa molts anys i que ens ha 
assegurat la correcció lingüística dels do-
cuments en francès.

Emili Chalaux i Ferrer
President d’ACAT 

El dia 21 d’agost, Espanya va extradir l’algerià 
Mohamed Abdellah, des d’Almeria al port de 
Ghazaouet (Algèria). Ens en va informar l’ACAT 
Suïssa, i tot seguit vam confirmar el fet i vam 
veure el  perill de tortura per a aquest ciutadà, 
que havia desertat de l’exèrcit del seu país. 
Feia temps que vivia amb esposa i fills a Espan-
ya. Abans de l’extradició, en Mohamed va ser 
detingut i internat al CIE de Barcelona.

Aquesta extradició incompleix una regla inter-
nacional, ratificada per Espanya el 04/02/1985, 
denominada “Convenció contra la Tortura”, 
que en el seu article 3.1 diu: “Cap Estat proce-
dirà a una extradició d’una persona vers un al-
tre Estat quan hi hagi raons fundades de perill 
de ser sotmesa a tortura”. El punt 3.2 determina 
clarament els criteris per definir un Estat proper 
a la tortura.

Per tot l’exposat, la nostra ACAT va escriure, el 
2 de setembre, al Sr. Pedro Sánchez, president 
del govern espanyol, denunciant aquest cas.

Emili Chalaux i Ferrer
President d’ACAT

Son lícites les extradicions a 
països on hi ha perill de tortura?



3



4

“Que la presó sigui la darrera mesura per a les dones”

Les Regles de Bangkok ja han complert 10 anys: les 
Regles de les Nacions Unides pel Tractament de 
les Recluses i les Mesures No Privatives de la Lliber-
tat per les Dones Delinqüents. Des de l’inici, van ser 
reconegudes per 193 països com un suplement de 
les Regles de Nelson Mandela sobre els drets de les 
persones detingudes, tenint en compte la situació i 
necessitats específiques de les dones, per exemple, 
respecte de la criança dels fills, de seguretat, de su-
plement a la dieta, o d’elements per a la higiene. 
Les Regles es basen en els drets bàsics comuns per a 
tothom, estigui o no empresonat/da, la dignitat i la 
no discriminació.

Ban Ki-Moon, exsecretari General de l’ONU va dir el 
2020: “Cal lluitar perquè la presó sigui la darrera me-
sura, sobretot per les dones amb fills, les dones grans 
i les d’un any de condemna. Els governs han de fer 
més”. L’aplicació de les Regles de Bangkok és insufi-
cient. A nivell mundial, la població de dones empre-
sonades ha augmentat molt més que la dels homes. 
Moltes d’elles són preventives. Prop del 50% han si-
gut empresonades per delictes de drogues, sovint a 
causa d’un context de discriminació: empeses pels 
seus pares o pels seus agressors o bé són detingudes 
després de ser víctimes d’abús i de violència sexual, 
obligades a cometre el delicte. I tornen a ser viola-
des a la presó si no tenen contacte amb la família. 
Als Estats Units creixen les empresonades blanques i 
ja hi ha més de 500 dones al corredor de la mort a 
tot el món, encara que les que tenen fills petits se les 
protegeix. L’empresonament de dones embarassa-
des fa mal a diverses generacions. El 75% dels fills de 
dones preses tenen un alt risc de ser empresonats 
al llarg de la seva vida. Però n’hi ha 19.000 a tot el 
món, amb la mare o el pare a la presó, generalment 
amb la mare.

Cal pensar alternatives, la presó oberta i les mesu-
res alternatives socioeducatives que ja existeixen a 
llocs com la Índia, Tailàndia, Finlàndia o Regne Unit. 
També necessitem suport per a la reinserció de les 
dones que surten de la presó. A l’Estat espanyol, el 
règim obert és una realitat molt minsa (menys del 3% 
dels homes i dones empresonades) i generalment és 
duta a terme en un mòdul més obert dins de les ma-
teixes presons convencionals.

Montserrat Fenosa
Vicepresidenta d’ACAT
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Què passa a les presons?

Aquests dies hem estat espectadors de dues 
notícies publicades als “media” del nostre país 
ocorregudes una a Itàlia  i l’altra ben a prop, 
a Catalunya. El denominador comú són suc-
cessos lamentables, inacceptables ocorreguts 
a presons, vulneracions flagrants dels Drets Hu-
mans.

La primera, a Itàlia, sobre l’escàndol d’unes 
imatges filtrades a la premsa sobre l’apallissa-
ment indiscriminat i violentíssim per part de po-
licies antiavalots, el dia 6 d’abril de 2020, irrom-
pent a la presó de Santa Maria Capua Vetere, 
a la regió de Campània, i que han commocio-
nat l’opinió pública Italiana (i d’arreu) per la 
rauxa amb què es va dur a terme.

Segons els testimonis i les imatges, l’assalt es va 
fer de manera sobtada, sense previ avís, amb 
l’excusa de les protestes per què els presos de-
manaven protecció contra la Covid19. Les pa-
llisses van començar a la zona comuna i es van 
estendre a cel· les que estaven tancades, que 
es van obrir per poder donar pas a apallissa-
ments a dintre, treure els reclusos als passadis-
sos i continuar a cops de porra i puntades de 
peu salvatgement.

Un dels testimonis que van patir aquesta situa-
ció és un home gran, que estava a la cel· la en 
cadira de rodes, tret a cops sense solta ni volta, 
que refereix la mort d’un pres tunisià per la pa-
llissa rebuda, i pensa denunciar els policies i els 
seus comandaments.

Després s’ha sabut que les condicions de la 
presó són inhumanes: a banda de l’amuntega-
ment, a la presó no hi ha ni aigua corrent. Des-
prés dels fets, una primera denúncia va arribar 
al parlament italià i va ser menystinguda; però 
quan van transcendir les imatges... aleshores sí: 
van anar-hi, fins i tot Mario Draghi i la nova mi-

nistra de Justícia, Marta Cartabia. 
Fins fa quatre anys, no hi havia delicte de tortu-
ra, a Itàlia. Però segons Antigone, una associa-
ció de defensa dels drets dels presos, això no 
és més que la punta de l’iceberg, i està inves-
tigant vint-i-vuit casos més de tortura fins a la 
mort que podrien ser del mateix estil.

Ara mateix hi ha 25 agents arrestats i investigats, 
arran d’aquest cas. I encara que tots sabem 
que aquests agents pensaven tenir immunitat 
per fer el que van fer, haurem de veure fins on 
la fiscalia i la justícia italianes aprofundiran en el 
problema, o se’n desenpellegaran.

Continuem... ara, a casa nostra:
Tres morts a les presons catalanes en els darrers 
dies, en un període de deu dies. I dos d’ells en 
règim tancat (literalment, una gàbia a dintre 
de la mateixa presó). Es diuen Departaments 
Especials de Règim Tancat (DERT). És important: 
no són números, 1 i 2. Tenen nom, aquestes per-
sones: Maria, colombiana de dinou anys. I el de 
Mohammed, marroquí. Però podríem recordar 
el de la Raquel, morta el 2015 de la cel· la 606 
de Brians... o el de l’Eduard Laratta, el 2016, 
‘per excés de benzodiazepines’. I apa... amb 
això no n’hi ha prou, o hem de dir que sí, que ja 
n’hi ha prou?
A les presons no es garanteix la seguretat física 
i mental dels interns? O és que potser ja arriba 
el moment d’afirmar-ho categòricament? Di-
guem-ho doncs, alt i clar. 

Quan això es posa en qüestió, arriba el mo-
ment de plantejar-se a fons el model peniten-
ciari, i sobretot, de les eines de què es disposa, 
i fer un diagnòstic en profunditat, no sigui que 
els objectius no es compleixin amb els mitjans 
a disposició i només siguin paraules buides de 
contingut.

Hi ha una responsabilitat política, i per tant, ciu-
tadana. I potser que ja toca posar-nos del cos-
tat dels qui diuen JA N’HI HA PROU!!!

Oriol Llobet
Membre de la Junta d’ACAT
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Tortures brutals

El 20 d’abril de 2010, Fernando Grande-Marlaska, jutge de l’Audiència Nacional (AN), va enviar a 
presó preventiva cinc advocats bascos. Entre ells: Naia Zuriarrain i Saloa Agirre. Era el sumari 13/13. 

Aquests advocats havien, efectivament, assumit la defensa jurídica d’un cert nombre de presos 
d’ETA quan s’estava ja negociant el procés vers la pau. Tots cinc acusats van complir alguns me-
sos de presó preventiva i després van quedar lliures. Tant la Naia com la Saloa van denunciar, en 
aquell moment, tortures terribles i el jutge Marlaska no va moure ni un dit per investigar-les.
Ara, a mig juliol de 2021, onze anys després, l’Audiència Nacional  torna a jutjar els advocats dels 
presoners d’ETA, ja jutjats i condemnats el 2010, acusant-los de “pertinença a banda armada”. És 
a dir, seran jutjats dues vegades pels mateixos fets, cosa que tothom sap que, en dret, és totalment 
impossible.

En aquest segon judici, s’han escoltat relats de tortura d’una brutal magnitud, exercida per agents 
de la Guardia Civil, corresponents a l’abril de 2010. Les dues advocades, entre sanglots, han ex-
plicat que se les va despullar i obligar a declarar nues, amb tocaments a la vagina i als pits. Els 
llençaven aigua a la cara que els entrava pel nas i provocava ofec i, a més, ho combinaven amb 
una bossa de plàstic sobre el cap per provocar més ofec encara. A la Saloa, mentre s’ofegava, 
els agents li cridaven que no podria ser mai mare. L’amenaça, per a les dues, era : “Si no responeu 
com nosaltres volem, tot anirà molt malament per a vosaltres”. Els feien preguntes i els suggerien 
la resposta correcta. I afegien : “Això no ho podeu respondre així, ho heu de respondre d’aquesta 
altra manera”.

El Tribunal d’aquest segon judici es troba, però, davant d’un gran dilema. D’una banda, difícilment 
podrà passar per alt l’article 15 de la “Convenció de les Nacions Unides contra la Tortura”, que 
Espanya va ratificar el 4 de febrer de 1985 a Nova York, que estipula : “Tot Estat s’ha d’assegurar 
que cap declaració que es demostri que ha estat obtinguda sota tortura pugui ser invocada com 
a prova en cap procediment”. Per tant, totes les declaracions anteriors, practicades sota tortura, 
esdevenen nul· les. S’atrevirà l’Audiència Nacional a violar aquesta convenció, sobretot en un mo-
ment en que la Justícia espanyola està tan desprestigiada a Europa? D’altra banda, el Tribunal Eu-
ropeu dels Drets Humans ha condemnat deu cops el Regne d’Espanya per no investigar denúncies 
de tortura. I, en set d’aquests deu casos, el jutge instructor era Fernando Grande-Marlaska, actual 
Ministre de l’Interior. S’atrevirà l’Audiència Nacional, cos al qual pertanyia Grande-Malaska en el 
moment dels fets, a fallar en contra seva, desautoritzant així la seva actuació en aquesta causa?

Serà doncs molt interessant, i molt instructiu, veure quina serà la sentència final.

Emili Chalaux i Ferrer
President d’ACAT

21 de juliol de 2021Foto: Elena Rubio
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Les ACATs contra la tortura

ACAT significa Acció dels Cristians per a l’aboli-
ció de la tortura, Així doncs, la pregària i l’acció 
per aconseguir erradicar aquesta pràctica indig-
na és un objectiu primordial de les ACATs. Aquest 
objectiu està fonamentat en l’Evangeli de Jesús, 
que ens mostra Déu com un Pare/Mare misericor-
diós que vol que la humanitat sencera ens com-
portem com a germans, fills seus estimats. 
L’ACAT defineix la tortura com un acte que im-
plica un sofriment o un atemptat físic o mental, 
infringit deliberadament a una persona, ja sigui 
per part d’agents de la força pública, o a instàn-
cies d’aquesta, ja sigui per part de grups que ac-
tuen en nom d’un projecte polític o ideològic, a fi 
d’obtenir un comportament que aquesta perso-
na, lliurement, no hauria tingut. 

La fe en el Crist torturat, mort i ressuscitat ens dona 
la força d’esperar i actuar per a l’abolició de la 
tortura. Des de la fe, estem obligats a estar al cos-
tat de les víctimes, dels febles. El combat contra 
la tortura és al cor del missatge cristià. Els cris-
tians ens comprometem a lluitar i a pregar per un 
món sense tortura, ni física ni psicològica, perquè 
aquesta és incompatible amb la dignitat huma-
na, amb la dignitat de ser fills de Déu. 
Documents oficials a nivell global o d’un país de-
terminat recullen aquest desig de lluitar contra la 
tortura: la Declaració Universal dels Drets Humans,  
en el seu article 5è diu que “ningú no serà sotmès 
a la tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o 
degradants”. També a l’Estat espanyol hi ha l’ar-
ticle 15 de la Constitució, que diu: “en cap cas, 
ningú no podrà ser sotmès a tortura ni a penes o 
tractaments cruels, inhumans o degradants”.
Les Nacions Unides, el 1987, instituí el Dia Interna-
cional en suport de las víctimes de la Tortura; es 
commemora cada 26 de juny.

La nostra ACAT invita els seus membres a implorar 
la Gràcia de Déu i el seu Perdó, cada any al vol-
tant d’aquesta data. Des de fa uns quants anys, 
ens unim a la pregària de Vespres de la comu-
nitat monàstica benedictina de Sant Pere de les 
Puel· les; enguany ha estat l’1 de juliol. La pregària 
de l’ACAT sosté a distància els torturats, englo-
bant-los en la immensa pregària universal. Aques-
ta oració de súplica i d’intercessió pels torturats 
de tots els règims té en compte els torturadors, 
víctimes, ells també, de sistemes monstruosos que 
els deshumanitzen. Jesús ens ensenya que hem 
d’estimar tothom, fins i tot als enemics. Aquesta 
pregària posa barreres a l’espiral de venjança 
perquè desterra l’odi. 

L’ACAT-França va organitzar, el 2005, la Nuit des 
Veilleurs, Nit dels qui vetllen. Enguany, en la seva 
16a. edició, la nit del divendres 25 de juny al dis-

sabte 26, ha convidat els cristians i a totes les per-
sones compromeses amb la defensa dels Drets 
Humans d’arreu del món a pregar i a encendre 
una espelma,  en suport de les víctimes de la tor-
tura. El gest d’encendre una espelma suposa una 
crida a l’esperança i al compromís de fer brillar la 
flama de la dignitat humana contra la foscor dels 
torturadors.                                                                                

El lema d’aquest any ha estat “Ves, amb la força 
que tens!”. És una frase del llibre bíblic dels Jutges, 
capítol 6, verset 14, que expressa la crida que 
Jahvé fa a Gedeó dient-li que s’aixequi per salvar 
Israel de la crueltat dels madianites.
Veiem a la Bíblia que Jahvé, el Déu de la Vida  
i de la Salvació, sempre crida mediadors per a 
la seva acció salvadora, com el jutge Gedeó. 
La seva força, generada i actualitzada per la fe 
i l’esperança, és la força de Déu. Nosaltres, amb 
la pregària confiada, també som instruments de 
la Salvació de Déu, moguts per la força del seu 
Esperit.

Acabem aquesta reflexió amb una pregària:
Senyor Jesús, no sabem vetllar com tu esperaves 
que ho fessin els teus deixebles la nit de Getsemaní,
Ensenya’ns a vetllar i a pregar per a aquells que ne-
cessiten una presència, una ajuda. Per als presoners, 
per les víctimes de la injustícia i la violència, per als 
torturats, per als condemnats a mort, per als explo-
tats, per als menyspreats,

Dóna’ls Senyor, l’ajuda que necessiten i ajuda’ns a 
donar-los suport.

Ensenya’ns a vetllar i a pregar per a aquells que ex-
ploten, torturen, empresonen, menyspreen el proïs-
me,

Dóna’ls la consciència del bé i del mal. Dona’ls la 
comprensió dels seus actes. 

Ensenya’ns a vetllar i a pregar per a aquells que go-
vernen, per a tots nosaltres, que tenim dret a la pa-
raula i a l’acció,

Dóna’ns la força d’assumir les responsabilitats sen-
se oblidar mai els germans i germanes sofrents que 
hi ha en el món.

Fes-nos fidels a la missió d’anunciar el teu Evangeli. 
Que siguem llavors del teu Regne de justícia, de pau 
i d’amor.  

Montserrat Martínez
Secretària de la junta d’ACAT
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El mercadeig de menors a la frontera sud de Ceuta

Durant aquests dies, la majoria de mitjans de co-
municació s’omplen de titulars com aquest “La 
frontera entre Espanya i el Marroc a Ceuta i Melilla 
s’ha convertit en el centre d’una crisi humanitària 
i migratòria”. (...) Per sort hi ha molta gent anòni-
ma i del món dels moviments i les ONG que estan 
fent tot el que poden, però això és suficient?
Si veiem les xifres que se’ns donen: 8.000 perso-
nes travessant la frontera de qualsevol forma i 
amb qualsevol mitjà (nedant tota una nit, i alguns 
diverses vegades…), això si, arriscant la vida. I 
d’aquests, 1.500,  són nens i nenes. Següent pre-
gunta: Això és molt greu, humanament parlant, 
no?, o és que ja no ens afecta res? 

Però de seguida em segueixen distraient els mit-
jans amb un batibull de notícies, en què només 
sobresurten algunes paraules o expressions, “su-
rrealistes”, per sobre de les altres. (...)
Mentre segueix aquesta “simfonia” inacabable 
de “retòrica” inhumanament cínica, nens  de 12, 
13, 14 anys que han arribat sols, sense cap refe-
rent familiar, enganyats (...) abans de llançar-se  
a l’aventura, sense cap consciència del risc, (i 
aquest cop animats per la pròpia policia i auto-
ritats del Marroc) per després anar vagant pels 
carrers de Ceuta.
Molts no han entrat en els centres de protecció o 
albergs i altres han escapat perquè prefereixen 
ser al carrer, per por. Molts dormen al carrer i 
mengen de la caritat. Aquests menors no reben 
cap informació per manca d’un servei de traduc-
ció en el seu idioma. Por a la policia, dies sense 
menjar, por de ser deportats, ningú que els defen-
si legalment, ningú que els compti, pensant que 
estan detinguts com a delinqüents.
Els primers dies no s’adonen de la situació que 
han viscut i viuran a continuació, perquè s’imagi-
naven ofegats al mar. La realitat els castiga, dies 
després...
Diu un d’ells : “vull estudiar a Espanya, vull un futur 
millor i ajudar la meva família…

El Principi 2 de la Declaració Universal dels Drets 
del Nen (1959) diu: ”L’infant gaudirà d’una pro-
tecció especial i disposarà d’oportunitats i de ser-
veis, dispensat tot això per la llei i altres mitjans, 
a fi que pugui desenvolupar-se físicament, men-
talment, moralment, espiritualment i socialment 
d’una manera sana i normal, així com en condi-
cions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb 
aquesta finalitat, la consideració fonamental a 
què caldrà atenir-se serà l’interès superior de l’in-
fant.”
Tant la Declaració com la posterior Convenció so-
bre els Drets del Nen del 1989 estan ratificats per 
Espanya i el Marroc.
Això sembla que és igual (la Llei està al servei del 

poder i dels governs de forma arbitrària, i punt). 
Per tant, tots aquests menors, poden patir aques-
ta degradació dels seus drets, aquesta criminalit-
zació constant, i poden ser expulsats, sense ga-
ranties mínimes. (...)

Aquest menors fugen del miserable present que 
viuen al Marroc, i malgrat tot, mantenen encara 
els seus somnis de viure un món millor. Venen d’un 
país amb un rei despòtic que sembla sobreviure 
a la tràgica i més negra Edat Mitjana, que  a més 
a més llueix una amistat (amb petons i tot) amb 
l’altre monarca del país veí (Espanya) que també 
diu ser “molt democràtic”.
Ara, en ple segle XXI, per incapacitat i manca de 
sensibilitat dels governs de cada cantó de la fron-
tera, i diguem-ho també, per culpa de les políti-
ques geoestratègiques de la Unió Europea i dels 
EEUU, 2000 menors han travessat aquestes fronte-
res, indignes i “il· legals”, (...)

Qui ens ho havia de dir. Ja saben que malaura-
dament (i és molt trist), el “racisme” institucional 
que ve de dalt, està instal· lat ja fa massa temps. 
Però el que haurem de lamentar, a partir d’ara, 
pot-ser serà, el “mercadeig d’éssers humans, ava-
lat pels governs i emparat per les seves “normes” 
que són, diuen, molt “democràtiques” ara això si,  
SENSE CAP ESCLETXA PER ALS DRETS HUMANS.
Deixarem que, de forma impune, una vegada 
més, centenars de menors (éssers humans) siguin 
humiliats d’aquesta forma?
Totes porten el substantiu “crisi” davant d’un ad-
jectiu diferent que significa sempre el mateix fe-
nomen: les persones es mouen.  (és un dret humà 
reconegut a la Declaració Universal dels DDHH). 
Potser hagi arribat el moment de pensar que una 
crisi després d’una altra és la normalitat d’un món 
globalitzat a la força, que les zones de frontera, 
terrestre o marítima, requereixen d’infraestructu-
res apropiades i estables capaces de garantir la 
dignitat més bàsica de les persones més vulnera-
bles. Ara parlem de nens.
HI HA ALGÚ MÉS VULNERABLE QUE ELLS?

Joan Tamayo Sala
24 de maig de 2021

Membre Comissió DDHH, Col· legi Advocats
Resum de l’article publicat a diarisantquirze.cat

Si voleu llegir l’article sencer cliqueu aquí (pdf)

https://www.diarisantquirze.cat/el-mercadeig-de-menors-a-la-frontera-sud-de-ceuta-joan-tamayo-sala
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Com és possible?

Com és possible que, com a única resposta a 
aquell genocidi consentit, el Consell de Drets 
Humans de les Nacions Unides “acorda” inves-
tigar els “presumptes” crims de guerra comesos 
“entre” l’exèrcit d’Israel i la milícia palestina de 
Hamàs, a Gaza?

I, com és possible que, dels 47 membres que 
l’integren, 14 –entre ells França- s’abstingueren 
i 9 votaren en contra –com Alemanya?

Tot i que els partits de l’oposició, a Israel, han 
foragitat del poder a Netanyahu, (principal res-
ponsable de les vides de 10 israelians i 3 estran-
gers, i de 253 palestins –dels quals 67 criatures- 
que han estat abatuts, en l’última tragèdia bèl· 
lica). 

Volem esperar una nova oportunitat per a la 
pau, amb la retirada d’Israel dels territoris ocu-
pats de Cisjordània i Gaza i que els polítics di-
rectament responsables del genocidi del poble 
palestí, i els seus protectors o còmplices, siguin 
jutjats per crims de lesa humanitat.

Marc Antoni Adell
Professor associat, Universitat de València

Soci d’ACAT

Podeu veure en el seu blog un article contundent 
sobre Israel i Palestina, aquí (pdf)

Com és possible que ningú no hagi aturat, en-
cara, l’holocaust que pateix el poble palestí, 
des de 1948 (!) a mans d’Israel, quan les milícies 
sionistes iniciaren els atacs contra els palestins, 
els seus legítims habitants, al territori delimitat 
per l’ONU? 

Com és possible no haver impedit les expulsions 
massives de palestins, els assassinats de la po-
blació civil, els assentaments il· legals de colons 
jueus i l’ocupació militar de Palestina per l’exèr-
cit d’Israel?

Com és possible contemplar impàvids l’ofeg 
de la població, a la Cisjordània ocupada i el 
bloqueig de Gaza, convertida en el camp de 
concentració més gran del món?

Com és possible la impunitat exhibida per Israel, 
davant de les resolucions contràries i reiterades 
de l’ONU i les condemnes del Tribunal Interna-
cional de Justícia de la Haya? 

Com és possible que, amb periodicitat calcu-
lada, Israel -“argumentant” (?) el dret a defen-
sar-se dels atacs dels grups de resistència que 
ha generat l’ocupació-, massacra la població 
civil de Gaza i enderroca les poques i precàries 
edificacions –incloses escoles, hospitals i habi-
tatges- que han sobreviscut als bombardejos 
anteriors?

Banksy

https://noublocdemarc.blogspot.com/
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On és la protecció de ciutadanes vulnerables?

Fa uns mesos, el Comité “Ellas Eran Niñas” ens 
va demanar suport: demanar al govern de Pa-
raguai la recerca de Maria Carmen Oviedo Vi-
llalba (“Lichita”) de 14 anys, desapareguda el 
30 de novembre de 2020 en un operatiu militar 
a la zona indígena d’Iguazú, suposadament 
per combatre un moviment guerriller del qual 
formen part alguns membres de la família Villal-
ba i altres camperols guaranís.

Allà mateix, les forces de seguretat ja s’havien 
emportat dues cosines seves d’11 anys, Maria 
del Carmen i Lilian Mariana Villalba el 2 de se-
tembre de 2020 –ara fa un any-. Les van tortu-
rar, violar i executar. Van ser vestides de guerri-
lleres i colgades a una fossa comuna. No han 
volgut fer-los l’autòpsia, al· legant que és clara 
la causa de mort, ni accepten l’ajut ofert pel 
govern argentí del seu prestigiós equip de Me-
dicina Forense. Les dues úniques testimonis de 
la desaparició forçada van ser la Lichita, que 
va ser ferida de bala a la cama, i la seva tie-
ta Laura Villalba, mare de M. Carmen, nena 
assassinada. Totes dues han estat silenciades: 
Lichita, desapareguda i sense ordres judicials 
de recerca, i la tieta Laura tancada a la presó 
militar masculina Viñas Cué després d’una roda 
de premsa denunciant la desaparició de Lichi-
ta, on va ser en aïllament total 7 mesos, des del 
23/12/2020 fins al 28/07/2021. Gràcies a la pres-
sió social ha estat traslladada a  la “Penitencia-
ria Regional de Mujeres de Encarnación”.

La IV Missió Humanitària de Drets Humans (18-
31 juliol 2021) desplaçada per recollir indicis de 
la Lichita, fou expulsada el 24 de juliol malgrat 
disposar dels documents migratoris, complir tots 
els protocols Covid19 i haver dialogat amb di-
ferents autoritats.

Les nenes i la tieta són ciutadanes argentines. 
Eren al Paraguai des del novembre, quan la Li-
chita volia veure els seus pares a la presó i les 
altres a trobar-se amb els seus. Feia molts anys 
que part de la família es refugià a l’Argentina. 
Allà han crescut i estudiat, i la tieta treballava 
com a infermera i vivia amb les seves filles.

Les gestions perquè el govern busqui la nena 
no han reeixit: ni les del govern argentí ni les de 
diferents missions d’observació independents, 
ni les de l’Alta Comissionada de Drets Humans 
de l’ONU, ni les de les organitzacions.

El president paraguaià va organitzar una roda 
de premsa davant la fossa amb els cossos de 
la Maria Carmen i la Lilian, ventant-se que “per 
fi havien abatut dues guerrilleres”. Amb aquest 
muntatge, que sembla pervers, sorgeixen mol-
tes preguntes sobre la manera de governar: 
com pot un govern contravenir la raó humana i 
el dret internacional dient que dues nenes d’11 
anys són guerrilleres? Per què no investiguen 
aquests crims? Són culpables les menors de la 
militància d’alguns familiars? Per què es gasten 
milions en unes forces militars (Fuerzas de Tarea 
Conjunta-FTC) expressament creades per com-
batre el descontentament de les zones campe-
roles on la pobresa i la injustícia van fer néixer 
un moviment guerriller? Per què no dediquen 
els diners a promocionar la producció agrícola 
dels camperols, en comptes de protegir altres 
interessos, fins i tot il· legals? I així: es pot afirmar, 
després d’això, que aquest estil de govern pro-
tegeix el poble i “no deixa ningú enrere”, com 
tots els governs del món volen aparentar?

Montserrat Fenosa
Vicepresidenta d’ACAT
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Crides dels socis

La primera crida de juny es referia al cas d’un 
polític egipci-palestí i defensor dels drets hu-
mans, perseguit per les dificultats que ocasio-
nava a les autoritats militars egípcies. Porta ja 
vint-i-tres mesos detingut, acusat de terrorisme, 
i no se sap quan se’l jutjarà, ni quins càrrecs es 
presentaran per a continuar endarrerint-li l’alli-
berament. Com que la seva dona és francesa i 
ha estat expulsada d’Egipte, la crida s’ha fet al 
president de França per veure si l’estat francès 
pot ajudar al seu alliberament.

La segona crida de juny està dedicada a la 
terrible situació en la qual es troba Colòm-
bia, amb els acords de pau del 2016 portats 
a la pràctica només a mitges i, per això, amb 
queixes i retrets per les dues bandes; per l’altra 
banda, la situació econòmica és molt dolenta 
i difícil d’acceptar per la població que, a més, 
té la sensació que el capital va fent-se càrrec 
del govern. Les peticions estan  enfocades so-
bretot a què es millori la formació de la policia, 
de cara al tractament de les manifestacions i 
concentracions, i que es permetin els drets de 
reunió i expressió, ara reprimits. 

La tercera està dedicada als problemes de la 
gent LGTBI i els seus defensors a Guatemala, 
amb motiu de l’assassinat de dos d’ells. Tant la 
carta al president com a l’ambaixadora a Ma-
drid estan orientades a què el govern, la policia, 
el sistema judicial, les escoles, el seu professorat 
i tota la societat en general, s’assabentin que 
les persones d’aquest col· lectiu són tan perso-
nes com les altres, i tenen el Dret Humà de ser 
tractades, exactament, i tan bé, com les altres. 

La primera de juliol respon al cas d’un defen-
sor dels drets humans sahrauí involucrat en els 
fets del desmantellament del campament de 
Gdeim Izik al Sàhara Occidental i condemnat, 
igual que molts altres presos del grup, a fortes 
penes de presó per raons polítiques. Tampoc se 
li respecta el dret a complir la condemna al seu 
país, el Sàhara Occidental, malgrat la vaga de 
fam que ha dut a terme.  

La segona es va fer amb motiu de l’assassinat 
d’un defensor dels drets dels indígenes de l’es-
tat de Chiapas a Mèxic, un estat mexicà amb 

molta presència de grups criminals i que moltes 
vegades han aconseguit introduir membres del 
grup en càrrecs de l’administració pública; la 
crida estava dirigida a induir el govern federal 
a fer alguna cosa per a millorar la situació.

La següent es destinava a la situació de Ve-
neçuela, on un bon nombre de defensors dels 
drets humans estan criminalitzats per les moltes 
denúncies de vulneracions de drets que han 
realitzat. En venjança, han rebut acusacions fa-
bricades amb declaracions que mai expliquen 
els fets reals, i que han comportat la seva de-
tenció.

La primera d’agost s’ha referit al cas de Burundi, 
a partir d’unes declaracions del seu president a 
la ràdio francesa dient que no hi ha desapa-
ricions de persones al seu país. A la carta se li 
deia que també cal respondre de les persones 
desaparegudes abans del dia d’avui i, sobretot 
encara que siguin fets passats. El govern actual 
té l’obligació d’aclarir les desaparicions, tant 
per trobar i sancionar els autors de les desapa-
ricions forçades, com per donar un mínim de 
resposta a les famílies de les víctimes. 

La segona d’agost ha estat la crida conjunta 
proposada per l’Acat Suïssa sobre l’empitjora-
ment de la repressió a Bielorússia, que no ha fet 
més que anar-se agreujant després de la vio-
lenta repressió de les manifestacions de l’agost 
del 2020. S’hi calculen unes 35.000 detencions, 
uns 3.000 casos penals amb acusacions políti-
ques i uns 2.500 casos de tortura documentats.  
Es recorda al president Loukachenko la neces-
sitat de respectar la Convenció contra la Tortu-
ra i el Pacte Internacional relatiu als Drets Civils 
i Polítics.

La tercera va dedicada al defensor del Drets 
Humans de la república de Guinea, Oumar 
Sylla, que porta temps patint l’assetjament ju-
dicial existent contra els defensors de drets hu-
mans i que ara, malalt d’una cardiopatia, ha 
vist com la persecució judicial que pateix s’ha 
vist augmentada al retardar-li l’hospitalització 
que necessita.
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“Els governs no han de tallar l’ajuda humanitària”

Són obres d’una artista afganesa, Shamsia Hassani. Amb els seus grafitis vol donar veu a totes les 
dones afganeses, que estan vivint un infern.

Entrevista amb Nadia Ghulam, escriptora i activista afganesa, 
resident a Badalona des de fa 15 anys
Nadia explica que “els talibans s’organitzen per buscar la gent casa per casa i se l’empor-
ten no sabem on. Ara mateix tenim molts desapareguts a Kabul. Els talibans van entrar a 
casa d’una parenta meva i la van apallissar, perquè volien saber on eren el marit i el ger-
mà. Tot això en el context que ells voldrien aparentar una imatge pública de tolerància, 
cosa que evidentment, en cap cas, és certa”.

Nadia afegeix que, a diferència dels seus col· legues homes, moltes periodistes no han po-
gut reprendre la feina. Els ho han prohibit. Els van dir que el govern encara no està establert 
i que, quan això passes, ja en parlaríem. El país, diu, està apagat, com si se n’hagués anat 
la llum. 

Resum de l’article de l’Anna Balcells, publicat a “El Punt Avui”, el 25 d’agost de 2021
(Per veure l’article sencer cliqueu aquí, en format pdf)

Cent setanta morts a l’aeroport de Kabul en intentar fugir del país, fins el 23 d’agost.

El canceller austríac, Sebastian Kurz, ha rebutjat acollir refugiats afganesos.

Grècia i Turquia aparquen momentàniament les seves diferències i tots dos països es dedi-
quen a construir murs per impedir l’entrada de refugiats afganesos

La pregunta és: que pensaríem nosaltres, si fóssim afganesos, respecte d’aquests fets?

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/2018845-els-governs-no-han-de-tallar-l-ajuda-humanitaria.html?ItemId=2786&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
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Titulars i darreres notícies

FIACAT: Informe d’activitat 2020   (Versió original en francès)
(Cliqueu a sobre en el format pdf)

Amnistia Internacional: Informe sobre la pena de mort el 2020: Dades i xifres
(Cliqueu a sobre en el format pdf)

 

Síndic de Greuges de Catalunya: 
Informe anual Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura

(Cliqueu a sobre en el format pdf)

EL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS 
HUMANS (TEDH) ADMET A TRÀ-
MIT ELS PRIMERS RECURSOS DELS 
CONDEMNATS PER L’AGRESSIÓ 
D’ALSÀSUA.

ElDiario.es Navarra (20.07.2021)

13

Errata als titulars del butlletí 137:
Germain Rukuki va ser president de l’ACAT-Burundi, en lloc de l’ACAT-Ruanda, com haviem dit.

Israel - Human Rights Watch qualifica 
d’”apartheid” les polítiques contra els 
palestins

Article HRW (cliqueu a sobre en pdf)

 Bielorússia - Condemnen a 11 anys 
de presó l’opositora i activista Ma-
ria Kolésnikova, per “conspirar per 
prendre el poder”.
ABC (06.09.2021)

El “Defensor del Pueblo” rep una 
delegació de joves migrants extu-
telats que reclamen la urgent refor-
ma del Reglament d’estrangeria.

Madrid, 10.09.2021

http://fiacat.org/publications/rapports-annuels/2966-rapport-d-activite-de-la-fiacat-2020
https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/04/death-penalty-in-2020-facts-and-figures/
http://Dades i xifres 
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=239
https://www.hrw.org/es/news/2021/04/27/las-practicas-abusivas-de-israel-constituyen-crimenes-de-apartheid-y-persecucion
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Memòria d’un oblit premeditat

Foto: paxaugusta.es

Aquests dies hauria de commemorar-se el cen-
tenari d’un succés militar conegut com “El De-
sastre d’Annual”, ocorregut a la zona nord ma-
rroquina coneguda com el Rif. Però el succés 
-una derrota militar sense pal· liatius- ha passat 
desapercebut en els grans mitjans de comuni-
cació, segurament perquè el fet a commemo-
rar encara molesta, i molt, en una consciència 
d’estat no gaire tranquil· la al respecte. I imagi-
no que les derrotes militars són difícils de digerir 
arreu.

A l’inici de segle XX, Espanya estava en una si-
tuació de redefinició de la seva identitat, des-
prés de perdre les colònies de Cuba, Puerto 
Rico, Guam i Filipines, gairebé de cop.

En aquesta situació, un tauler de joc geopolític 
a Europa tracta de frenar les possibilitats que 
Alemanya sigui una potència colonial a l’estil 
d’Anglaterra i França, i decideixen que el con-
trol nord africà i el pas per l’estret de Gibraltar 
des del sud no pot estar en mans d’un sol actor, 
i menys si aquest és alemany (El 1906, “El Kài-
ser”havia desembarcat a Tànger).

Espanya accedeix a exercir un paper de colò-
nia al nord d’Àfrica1, en el benentès que en la 
part del seu protectorat tindrà mans lliures per 
fer el que vulgui.

El ferro del Rif és temptador, i els continus pro-
blemes amb les tribus locals i les seves eternes 
baralles internes reclamen que hi hagi un inter-
locutor, però no hi ha un estat que serveixi com 
a tal. Cal muntar-ne un.

Un cop ja ha transcorregut la Gran Guerra, 
amb els resultats ja coneguts, hi ha un canvi de 
potències, però els tractats de 1906 a Algeci-
ras, marquen el punt de sortida. Només un pro-
blema: en els tractats de repartiment del pro-
tectorat entre França i Espanya, ningú no va 
demanar l’opinió als rifenys.

El comissionat espanyol per al Marroc, el ge-
neral Berenguer, reuneix la condició de polític 
i militar adequada, i amb el seu subordinat, el 
general Fernández Silvestre, tenen experiència 
bèl· lica prèvia i valor demostrat. A més, tots dos 
compten amb el beneplàcit del rei Alfons XIII.

El 1920, Abd El Krim, líder de l’oposició local, ha-
via aconseguit unir les cabiles de la regió per a 
la lluita armada i el juliol de 1921 va fustigar les 
tropes espanyoles a prop d’Annual, al Rif, cosa 
que va obligar fer una retirada cap a Melilla 
en oberta desbandada. D’uns 13.000 soldats, 
10,000 no van aconseguir arribar, la majoria 
d’ells assassinats brutalment després de ren-
dir-se. No es va saber res de la sort del general 
Fernández Silvestre. Un desastre.

Després arribarien els bombardejos espanyols a 
la població de la zona amb gas mostassa, tres 
anys més tard, però això és una altra història. 
Que tampoc es voldrà recordar, és clar.

Oriol Llobet
Membre de la Junta d’ACAT

1 - Parlar del Marroc de llavors en el context que el 
coneixem avui no és més que una basta aproxima-
ció geogràfica. La regió del Rif ha estat de sempre 
molt díficil de controlar des de temps de l’imperi 
otomà, i els seus habitants podrien competir amb 
afganesos i etíops en el sentit que el seu territori ha 
estat ocupat moltes vegades, però mai del tot con-
querit. De fet, fins i tot els trets ètnics dels autòctons 
són específics de la zona.

El 21 d’ agost passat va morir a Molins de Rei la 
Montserrat Bonhora Mateu que va ser vicepre-
sidenta de l’ACAT durant quatre anys.

Gràcies bona amiga per tot el que ens has do-
nat fins al final, amb paraules de saviesa.  

Que tothom descobreixi la senzillesa de viure, 
perdonant-se i perdonant, estimant-se i esti-
mant. 

Tot el nostre més sincer reconeixement.
REPOSA EN PAU,  MONTSERRAT

Montserrat Bonhora:
Descansi en pau
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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.

A mitjans de juny d’aquest any, el Ministeri de l’Interior volia ordenar la devolució d’uns 700 menors 
al Marroc que havien arribat a Ceuta el maig.

Les ONG de Ceuta van pilotar unes protestes en contra de l’actuació del Ministeri de l’Interior que 
només pensava en l’expulsió dels menors. Moltes entitats de Drets Humans, la nostra ACAT signà el 
manifest el 14 de maig, es van adherir a aquestes protestes.

Ara, el 16 d’agost, una jutgessa  de Ceuta acaba d’ordenar de mantenir, de moment, la suspensió 
de la deportació de 9 menors al seu país per evitar la vulneració de drets fonamentals. Afegeix en 
la sentència que les deportacions desitjades pel Ministeri de l’Interior no s’ajusten a la llei i vulneren 
els drets dels infants. A partir d’aquí, el govern ceutí ha aturat totes les deportacions.

Aquesta sentència hauria de forçar la revisió de tots els procediments d’expulsió pendents de 
menors que encara són a Ceuta. Dures critiques s’han aixecat, per aquest cas, contra Grande 
-Marlaska, Ministre de l’Interior

Emili Chalaux Ferrer
President de l’ACAT

16.08.2021

P.S.:  La Montserrat Fenosa, vicepresidenta, en nom de la nostra ACAT, va enviar cartes el 13 d’agost, 
argumentant i defensant la no-extradició d’aquests menors, a les personalitats següents:
Commissaire aux Droits Humains du Conseil d’Europe, Madame Dunja Mijatovic; Ministro del Interior;  
Defensor del Pueblo; Ministra de Derechos Sociales.

El secret del meu turbant explica la història 
real de Nadia Ghulam, una noia afgane-
sa que amb només vuit anys va patir greus 
ferides a causa d’una bomba. En sortir de 
l’hospital dos anys més tard, el règim talibà 
s’havia instaurat a l’Afganistan i ella va pren-
dre una decisió radical: es va vestir de noi i, 
durant deu anys, es va fer passar per home 
per poder portar un sou a casa, ja que el nou 
govern havia prohibit que les dones treballes-
sin fora de la llar.

Recomanacions

Tardor 2015. Dos socorristes, Òscar (Eduard 
Fernández) i Gerard (Dani Rovira) viatgen a 
Lesbos (Grècia) impactats per la fotografia 
d’un nen ofegat a les aigües del Mediterrá-
neo. Quan arriben descobreixen una realitat 
estremidora: milers de persones arrisquen la 
seva vida cada dia creuant el mar en pre-
càries embarcacions, fugint de conflictes ar-
mats. Precandidata als Oscar d’enguany.

Llibre: 
El secret del meu turbant

Pel· lícula: 
Mediterráneo

Expulsions de menors a Ceuta: sentència final



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 (en construcció)

Correu electrònic: acat.montserrat2@gmail.com
Anglí, 55 (08017 – Barcelona)

Telèfon: +34 620 248 716 (secretariat ACAT)
Donatius al cc: ES48 3025 0002 4714 3333 1464

Els articles publicats en aquest butlletí reflecteixen les opinions dels seus autors

LA PAU VINDRÀ
Si creus que el somriure és més fort que les 
armes,
si creus en el poder de la mà estesa,
si creus que el que agermana les persones és 
més fort que el que les separa,
si creus que ser diferent és una riquesa i no un 
perill,
si saps mirar els altres amb una mica d’amor,
si prefereixes l’esperança a la sospita,
si creus que tu has de fer el primer pas per 
apropar-te a l’altre,
si pots alegrar-te de l’alegria del veí,
si la mirada d’un nen encara t’arriba al cor, ...
la pau vindrà.
Si la injustícia que pateixen els altres
et fa tan de mal com la que tu pateixes,
si saps donar gratuïtament una mica del teu 
temps i amor,
si saps acceptar que l’altre t’ajudi,
si creus que el perdó va més enllà de la ven-
jança,
si saps cantar l’alegria dels altres i dansar la 
teva festa,
si pots escoltar - tot i que et fan perdre el 
temps-, amb el somriure als llavis, com t’expli-
quen la dissort,
si saps acceptar la crítica sense defensar-te,

si creus que els altres poden ajudar-te a can-
viar,
si l’Evangeli no t’escandalitza, ...
la pau vindrà.
Si saps escollir i acceptar un punt de vista dife-
rent al teu,
si no descarregues les teves culpes sobre els 
altres,
si l’altre és, per damunt de tot, el teu germà,
si la ràbia és per a tu un signe de debilitat i no 
pas de força,
si prefereixes ser ferit abans que fer mal a algú,
si mires el pobre i l’oprimit sense sentir-te un 
heroi,
si creus que l’amor és l’única força,
si creus que la pau és possible, ...
la pau vindrà.

J.F. Moratiel

NOTA IMPORTANT:
- El proper 13 d’octubre tindrà lloc a la Parrò-
quia de la Mare de Déu del Carme, a les 19h  
una pregària per a l’abolició de la pena de 
mort (l’entrada serà pel c. Laguarda 1-b)

- El proper 16 d’octubre tindrà lloc l’Assem-
blea anual ACAT‘21, al Monestir de les GG. 
Benedictines, c. Anglí, 55


