
 

 

PRES DE MURCIA.  SEGUIMENT DEL CAS 

Recordem que a l’editorial del butlletí n°138 fèiem menció de les accions 
que l’ACAT havia emprés davant d’organismes internacionals (CPT del 
Consell d’Europa i Relator especial contra la Tortura de Nacions Unides) 
després d’una visita nostra a la presó de Murcia, relatada per l’Oriol Llobet 
en el butlletí n°137. 

Us informem ara del seguiment d’aquest cas. Luís-José Galán només està 
autoritzat a parlar una vegada a la setmana amb una senyora argentina 
resident a Madrid. Doncs bé, jo parlo també sovint amb aquesta senyora 
per tenir notícies d’en Luís-José. En una d’aquestes converses, la senyora 
em truca i em diu que parli directament amb en Luís-José, cosa que faig, 
i constato una excitació fora de lloc en les seves paraules. 

En una posterior trucada, la senyora argentina em diu que en Luís-José ha 
estat sancionat i no podrà telefonar durant 1 mes pel fet d’haver-se 
comunicat telefònicament amb mi, ja que no està autoritzat a fer-ho. Al 
cap de dos dies, el 22 de gener del 2021, la senyora argentina em 
telefona de nou per anunciar-me que en Luís-José ha estat ingressat 
d’urgència, presumiblement per un problema cardíac.  Al cap d’uns dies, 
ha estat retornat a la presó. 

Davant d`aquesta situació, la Junta decideix d’enviar una carta 
certificada i amb acusat de recepció, al Defensor del Pueblo. Expedida 
el 3 de gener del 2022, en vam rebre l’acusat de recepció amb data 7 
de gener, amb el corresponent número d’expedient i inici d’estudi del 
cas, etapa prèvia a saber si, finalment, la nostra queixa serà admesa o 
no. 

El 10 de març del 2022, enviem una carta a la OMCT (Organització 
Mundial Contra la Tortura) demanant una intervenció seva en aquest cas 
ja que estem convençuts que un aïllament perllongat és un 
maltractament. 

En Luis-José passa una temporada a la infermeria de  la presó degut al 
quadre greu de salut que segons l’informe mèdic és càncer de pròstata, 
formació de qualls i insuficiència renal. Ell explica estar molt content a la 
infermeria perquè, traient el cap per la finestra, veu el cel. 

El 6 d’abril del 2022 tornem a escriure al Defensor del Pueblo, puix ens hem 
assabentat que el dia anterior en Luis-José ha estat reintegrat al règim 
d’aïllament, cosa que ens sembla greu donat el seu estat de salut, i li 
preguem de fer alguna cosa pel Sr. Galán González. 

Amb data del 29 de març del 2022 (nosaltres la vam rebre després del 6 
d’abril), el Defensor del Pueblo ens contesta que ha rebut de la Secretaría 



 

 

General de las Instituciones Penitenciarias l'informe que ell els hi havia 
demanat conseqüentment a la nostra carta i que aquest informe conclou 
que : “analitzat el seu estat clínic, no s'ha vist necessitat de plantejar 
l'aplicació de l'article 104.4 del Reglament Penitenciari, relatiu al tercer 
grau per malaltia molt greu amb patiments incurables.” Per tant, el 
Defensor del Pueblo ens informa que procedeix al tancament del present 
expedient. 

Com a darrer pas, es veu que en Luis-José ha trobat un advocat que pot 
defensar el seu cas argumentant l’article 104.4 en qüestió, i ens demana 
que li busquem una residència a Madrid. En coneixem una gestionada 
pels jesuïtes a la qual telefonem i ens diuen que la sol·licitud ha de ser 
formulada pel mateix pres, indicant unes dades de la sentència. Aquest 
punt li hem comunicat per escrit darrerament. En Luis-José, en data del 
23/4/2022, ens fa arribar una autorització signada per ell, en la qual 
autoritza a l’ACAT a emprendre qualsevol  tipus de gestió en favor seu. 

Aquesta és la situació.  Seguirem informant. 

                                                                                            Emili Chalaux i Ferrer 

                                                                        Barcelona, 20 de maig del 2022 


