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Editorial - Las venas abiertas de la América latina
Comentari del llibre
Acabo de llegir aquest magnífic llibre d’Eduar-
do Galeano, escriptor uruguaià, publicat el 1971 
(amb reflexions de l’autor en la darrera versió 
d’abril del 1978), i tractaré de fer-ne alguns co-
mentaris relacionats amb els Drets Humans. És un 
tractat, sobre tot, de l’espoliació total d’un sub-
continent: Amèrica Llatina, per part dels europeus 
i dels nord-americans.

1) Els anglesos van construir grans vaixells en les 
seves drassanes que partien vers els ports africans 
carregats d’armes, teixits, ginebra, rom, galindai-
nes, vidres de colors… que esdevindrien el mitjà 
de pagament de la mercaderia humana africa-
na, la qual viatjava atapeïda en els vaixells vers 
els ports d’Amèrica Llatina. Allà cobraven l’import 
del transport dels esclaus i aprofitaven el viatge 
de retorn a Anglaterra per transportar importants 
matèries primeres: plata, or, diferents minerals, 
cautxú, cafè…, que retribuïen a un preu relati-
vament  moderat. Triple viatge a plena càrrega, 
doncs, summament rendible com veieu. Jo vol-
dria saber: a canvi de què, espanyols i portugue-
sos van permetre aquest enriquiment dels brità-
nics?

2) Els anglesos acostumaven a fer el gran negoci 
en la manufactura d’aquestes matèries primeres. 

3) Als esclaus se’ls treia de l’Àfrica per conduir-los 
a fer feines duríssimes, primerament a Potosí (mina 
de plata a Bolívia) o a Ouro Preto (mina d’or al 
Brasil). Allà, en molt poc temps, morien quasi tots. 
Els esclaus negres i els indígenes entraven en les 
profunditats de les mines i molts d’ells en sortien 
morts o amb les extremitats trencades. En 300 
anys, la mina de Potosí  va “cremar”, segons Jo-
siah Conder, vuit milions de vides. Espantós.

4) Cal constatar que, al marge de la majoria de 
capellans i frares que lloaven la “colonització” i 
l’espoli dels “conquistadores”, hi hagué també re-
ligiosos, com  fra Domingo de Santo Tomás, fra Ro-
drigo de Loaysa i, sobre tot, fra Bartolomé de las 
Casas, que van denunciar els assassinats, única-
ment per un afany de riquesa, infligits als esclaus 
africans i als indis. Les pèrdues de vides humanes 
no preocupaven el més mínim als explotadors.

5) Llevat de certes excepcions, com Artigas, amb 
la reforma agrària a l’Argentina; Zapata, a Mèxic; 
Lázaro Cardenas, també a Mèxic; Getulio Vargas 
i Joao Goulart, al Brasil; Velasco Alvarado, al Perú, 
i algun altre que em deixo, la corrupció va ser la 
norma entre els líders sud-americans. Cal dir que 
els governants que acabem de referenciar van 
lluitar per suprimir el latifundi i van treballar per 
posar en marxa la reforma agrària en els seus paï-
sos respectius. A més, Lázaro Cardenas té el mèrit 

d’haver acollit a Mèxic molts immigrants republi-
cans espanyols l’any 1939. 

6) L’autor del llibre lloa la reforma agrària del Pre-
sident Lincoln als Estats Units (1862) que assegura-
va a cada família la propietat de 65 hectàrees. 
Cada beneficiari es comprometia a conrear la 
terra per un període no inferior a 5 anys. Aquesta 
llei Lincoln, que ningú no va criticar, esdevingué 
una de les claus de la riquesa dels Estats Units.  
En canvi, a Amèrica del Sud, la cobdícia dels oli-
garques va fer fracassar tots els plans citats per 
redistribuir la riquesa. Conseqüència dels “valors” 
heretats de la colonització? 

7) A partir de les independències dels països 
sud-americans entre 1815 i 1830, els Estats Units, 
amb poca riquesa en el seu subsol, inicien l’apro-
piació dels minerals i la riquesa del subsol llati-
no-americà. Si convé, fomentant i subvencionant 
cops d’Estat, assassinats, revolucions… quan es-
devé necessari per als seus interessos, sense te-
nir mai cura dels Drets Humans. Compren caps 
d’Estat que després “premien” les multinacionals 
nord-americanes. Podem citar com a exemples 
del que acabem d’afirmar: a Brasil, l’enderroca-
ment dels Presidents Janio Quadros i Joao Goulart 
per posar-hi el mariscal Castelo Branco, el 1964, 
que va consentir als nord-americans l’extracció 
a baix cost de diferents minerals. El dictador Ba-
rrientos, que es va apoderar de Bolívia el 1964 i, 
enmig de matances de miners, va concedir als 
nord-americans la mina Matilde, molt rica en 
plom, plata i zinc, tots ells d’extrema puresa i de 
fàcil extracció. I el més paradigmàtic de tots: el 
cop d’Estat a Xile, organitzat per la CIA, per desti-
tuir el president Allende.

8) Tot aquest espoli i genocidi d’Amèrica Llatina, 
iniciat el 1492, encara és avui denunciat per al-
gun president, com ara López Obrador a Mèxic. 
L’ACAT, per la seva banda, ha fet moltes crides 
per denunciar assassinats, agressions i processos 
penals patits per líders de comunitats indígenes, 
pels seus defensors o per periodistes que informen 
de les violacions de què són objecte, per defen-
sar la terra i la cultura, violacions sovint propulsa-
des per multinacionals europees (moltes d’elles 
espanyoles, per cert) i nord-americanes, amb 
connivència d’autoritats locals corruptes.
                                   

 
Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

Foto de portada: Gleb Garanich / Reuters
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Catalangate, Pegasus i CNI ... o la història d’una altra anomalia 
democràtica
El Centre Nacional d’Intel· ligència (CNI) o servei 
d’intel· ligència d’Espanya va ser creat el 2002 com 
a successor de l’antic Centre Superior d’Informació 
de la Defensa (CESID). S’integra dins l’estructura 
general del Ministeri de Defensa, com a organisme 
públic amb autonomia funcional, personalitat jurí-
dica pròpia i plena capacitat d’obrar. El CESID va 
ser creat el 14 de juliol de 1977 per Manuel Gutiérrez 
Mellado, per substituir els Serveis franquistes d’infor-
mació i de documentació. Als seus inicis, el CESID 
comptava amb 3000 persones, el 70% de les quals, 
membres de l’exèrcit o de la guàrdia civil. El 1984, el 
CESID va ser una agència dependent de Presidèn-
cia del Govern, sobre tot per donar suport a la mili-
tar “Junta de Jefes de Estado Mayor” (JUJEM). Amb 
el nou govern de Pedro Sánchez, l’ara CNI torna a 
dependre de Defensa.

Historial de tripijocs: Pegasus no és l’únic.
El 2015, una filtració de WikiLeaks va revelar que el 
CNI, entre d’altres, va comprar programari de vigi-
lància a l’empresa italiana Hacking Team, i el va 
fer servir en assumptes diversos, d’utiliat pràctica 
dubtosa, si no fos política. El “modus operandi” del 
CNI sobre els programes Pegasus de NSO i Candiru/
Sourgum actuals ve de lluny. (El programa Candiru/
Sourgum va ser posat al descobert quan va afectar 
Microsoft, el 2021, i va alertar que s’havia fet servir ja 
a Catalunya. Va obligar Microsoft a fer una actualit-
zació del seu programari). 

Arrels i cobertura legal
La Llei de secrets oficials, oficialment Llei 9/1968, de 5 
d’abril, sobre secrets oficials, és una llei aprovada el 
1968 per les Corts Generals. Que a Espanya hi hagi 
una llei de temps franquistes no està mal vist, si qui 
ostenta el poder l’usa en el seu interès, confonent 
convenientment aquest amb allò que és l’interès 
d’Espanya. Al final no hi ha distincions entre el “tot 
per la pàtria” i el “tot val per la pàtria”, sempre que 
jo (sic) defineixi què és la pàtria. 

O sigui: impunitat i descontrol abans de res. És que la 
democràcia és una intromissió nouvinguda. I quan 
cal sol· licitar un mandat judicial previ, ningú no sap 
si s’ha produït, o si ha estat a posteriori, perquè és 
“matèria classificada”. I a diferència d’altres països 
que sí que tenen cert control, aquesta informació 
aquí no es desclassifica transcorreguts uns anys, si no 
és per una filtració interessada a la premsa, dels de 
sempre, és clar.

Patriarca Kirill de Moscú, 
sintonitzant amb Putin

Finalment, venen preguntes sobre la utilitat o inuti-
litat dels serveis d’intel· ligència: va saber el CESID 
res del cop d’Estat fallit del Coronel Tejero? Què 
sabia el CNI dels atemptats d’Atocha del 2004? O 
de l’atemptat de Barcelona del  2017 i les activitats 
d’aquells terroristes? I de les urnes del 1 d’O? Què 
fan els del CNI, i a quin cost? ...Secret Oficial o Inuti-
litat Oficialitzada?

Creiem que el ‘catalangate’, amb la vènia d’alguns 
jutges, és d’un trasfons polític palpable, injustificable 
des del punt de vista dels DDHH i un maltractament 
insuportable. 

Oriol Llobet, 
membre de la Junta de l’ACAT

El patriarca Kirill de Moscú, cap de l’església or-
todoxa russa, justifica sempre que pot la invasió  
d’Ucraïna i ha beneït els míssils nuclears russos.  No us 
recorda això una altra jerarquia religiosa que també 
va beneir un cop d’estat d’un dictador sanguinari, a 
la dècada dels passats anys 30, molt a prop nostre?

Tan escandalosa és la seva adulació envers Putin 
que el Papa Francesc li retreia, en una entrevista re-
cent, haver-se convertit en “l’escolanet de Putin”. 
Per si fos poc, s’atribueix a aquest personatge un 
patrimoni d’uns 4000 milions d’euros (informació pu-
blicada el 2020 a la revista Forbes). 

Amb el seu suport incondicional a la invasió i guerra 
d’Ucraïna decretades per Putin, Kirill s’ha quedat sol.  
El patriarca Onufry de Kiev, fidel en principi al pa-
triarcat de Moscou, se n’ha desmarcat  declarant 
que “la guerra és el pitjor pecat del món ja que ens 
obliga a mirar l’altra persona no com una imatge de 
Deu, sinó com un enemic al qual cal matar”. I rebla 
el clau afirmant que “no hi ha excusa per aquells 
que inicien guerres”. 

Onufry clama pel diàleg i la pau, tot reivindicant 
l’actuació dels militars ucraïnesos que, emprant el 
dret de defensa, protegeixen la seva pàtria.

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

Foto: Roger Llorens
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Uigurs: Desaparició programada d’un poble i de la seva cultura

El 20 de gener de 2022, l’Assemblea Nacional Fran-
cesa va aprovar una resolució que reconeixia el 
“caràcter genocidiari” de la  violència xinesa con-
tra els uigurs, ètnia musulmana del Xinjiang, regió 
oficialment autònoma del nord-oest de la Xina, l’au-
tonomia de la qual és fictícia i l’administració con-
trolada pel Partit Comunista.
Aquesta resolució denuncia el treball forçat, la vi-
gilància generalitzada, les tortures, els internaments  
massius, les campanyes d’esterilització, l’erradica-
ció de pràctiques religioses, la separació de les fa-
mílies...
La  insuportable situació en què viuen els 12 milions 
de uigurs i d’altres ètnies musulmanes de la regió 
(kazakhs, uzbeks) es coneix des de fa 20 anys. Però 
les violències han augmentat d’ençà el 2014. Fins 
aleshores, els dirigents xinesos (Deng Xiaoping, Jiang 
Zemin, Hu Jintao) havien gestionat el Xinjiang, (re-
gió àrida tan gran com tres vegades França però 
poblada per tan sols 22 milions de persones) sense 
acarnissar-se massa sobre la població local. Es “limi-
taven” a reprimir els esclats de revolta que sorgien a 
causa de conflictes ètnics. 

Una regió estratègica per a la conquesta xinesa del 
món
L’actual President, Xi Jinping, va arribar al poder el 
2013 i ràpidament va anunciar el seu projecte de 
“noves rutes de la seda” que havien de connectar 
la Xina interior amb l’Atlàntic per tren, i per mar fins 
més enllà de les fronteres europees. Ara bé, quasi 
totes aquestes rutes passen per la regió del Xinjiang, 
rica en recursos miners i en terres rares. Calia, doncs, 
pacificar-la i integrar-la sense topades a aquesta es-
tratègia.
Investigadors d’arreu del món han posat en evidèn-
cia fets actualment indiscutibles. Ja el 2014, i sota 
les ordres de Xi Jinping, l’intel· lectual Ilham Tohti, 
economista i militant actiu a favor d’un diàleg assos-
segat entre Pequín i el Xinjiang, fou detingut i con-
demnat a perpetuïtat per “temptativa de secessió”. 
El mateix any, les desaparicions de professors, pe-
riodistes, artistes o simples ciutadans uigurs es van  
multiplicar.  A partir del 2016 es construeixen camps 
d’internament arreu de la  regió.  Çhen Quango, se-
cretari del Partit Comunista del Tibet des del 2011, 
va ser traslladat a Urumqui, la capital provincial del 
Xinjiang, l’agost del 2016. Tan aviat com hi va arri-
bar, va instaurar, com ho havia fet al  Tibet, tota una 
xarxa de vigilància sobre tot el territori (1,6 milions 
de km2)

Tortura i mals tractes
Designats com a “terroristes” a causa, entre altres 
coses, d’alguns moviments de protesta, els uigurs 
van ser transferits en massa cap a allò que el po-
der anomena “centres de formació professional”, 
construïts com presons. Es calcula que des del 2017, 
un milió de uigurs aproximadament han sofert en 
aquests camps cursets de “desradicalització”. Al-
guns hi van sojornar uns quants mesos, d’altres hi 

van passar anys i d’altres varen sucumbir sota la 
tortura i els mals tractes. Ens arriben notícies cada 
cop més precises gràcies als testimonis de les es-
casses víctimes que han aconseguit sortir-ne i fugir 
de Xina. Els uigurs, Kazakhs i altres ètnies hi foren 
sotmesos a intensos períodes de rentat de cervell, 
obligats a parlar únicament en xinès o a cantar les 
lloances del Partit Comunista i del seu dirigent. En 
acabar aquests “cursets”, aquells qui son declarats 
aptes per treballar, són enviats a la Xina interior per 
treballar en fàbriques o bé romanen al Xinjiang en 
fàbriques tèxtils o mecàniques on el treball forçat o 
pràcticament no remunerat semblen ser la regla. 

Violenta campanya d’esterilització i avortaments 
forçosos
El procés es veu encara agreujat per la incitació 
feta als joves uigurs de formar parelles mixtes (amb 
els Han). Se’ls hi garanteix, en aquest cas, que l’Es-
tat es farà càrrec de l’educació dels seus fills i que 
els esposos rebran diners per a començar una vida 
nova. En aquesta tessitura, la identitat uigur es veurà 
aviat diluïda en la dels Han, que fa poc s’han instal· 
lat massivament a la regió. Els Han constitueixen l’èt-
nia majoritària a la Xina, concretament, el 92% de la 
població. Al Xinjiang ja gairebé constitueixen el 60% 
de la població. 
Les descobertes d’un investigador alemany, Adrian 
Zenz, a propòsit d’una violenta campanya d’esteri-
lització i avortaments forçosos, han empès les instàn-
cies internacionals a utilitzar la paraula “genocidi”, 
reconegut el desembre del 2021 pel Tribunal ciuta-
dà “uigur”, creat a Londres el 2020 per l’ONG Coali-
tion for Genocide Response.
Llegint els informes dels centres locals de planifi-
cació familiar, Zenz ha descobert que l’índex de 
creixement de la població ha disminuït un 84% entre 
2015 i 2018 en els dos districtes més importants del 
Xinjiang. Les dones que no es volien sotmetre a les 
noves regles eren castigades amb empresonament 
extrajudicial a l’interior d’aquests “camps de forma-
ció”.
Xi Jinping sabia el que estava passant. Va imprimir  
la seva marca i va dictar les seves ordres. És el prin-
cipal responsable d’una nova forma d’”etnocidi 
cultural” i crims contra la humanitat. Els detalls de 
les instruccions donades pel president en un discurs 
pronunciat el 2014 davant els quadres del Partit al 
Xinjiang, són sense ambigüitat. Va afirmar, parlant 
dels “terroristes uigurs”, que calia comportar-se 
“amb la mateixa violència que ells”...  Va apel· lar 
a una “lluita total contra el terrorisme, la infiltració 
i el separatisme” mitjançant l’ús de recursos de la 
dictadura no mostrant “absolutament cap pietat”.  
Els fets ho demostren bé: els uigurs són aixafats sense 
miraments.

Marie Holzman, 
sinòloga, presidenta de Solidarité Chine

Publicat a la Revista HUMAINS n° 24, d´ACAT FRANCE
traducció:  Esteve Freixa i Baqué, membre de l’ACAT
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Pres de Múrcia. Seguiment del cas

Recordem que a l’editorial del butlletí n°138 
fèiem esment 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 par-
lo també sovint amb aquesta senyora per tenir 
notícies d’en Luís-José. En una d’aquestes con-
verses, 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 te-
lefona 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`aques-
ta situació, la 
Junta decideix 
d’enviar una car-
ta certificada i 
amb acusament 
de rebuda, al 
Defensor del Pue-
blo.  Expedida el 
3 de gener del 
2022, en vam re-
bre l’acusat de 
recepció amb 
data 7 de gener, 
amb el corres-
ponent 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 per-
llongat 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 Defen-
sor del Pueblo, perquè 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 Secre-
taría General de las Instituciones Penitenciarias 
l’informe que ell els havia demanat conseqüent-
ment a la nostra carta i que aquest informe con-
clou 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 in-
curables.” 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 de-

mana que li bus-
quem una resi-
dència 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, indi-
cant 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 au-
toritza a l’ACAT a emprendre qualsevol  tipus de 
gestió en favor seu.

Aquesta és la situació.  Seguirem informant.
                                                               

          
                   Emili Chalaux i Ferrer

 20 de maig del 2022
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La Presidenta de l’OMCT1, Hina Jilani, presentant l’informe 2021 d’aquesta organització, expressa que les 
defensores de drets humans som un pilar en un món fràgil, on el Consell de Seguretat de l’ONU és incapaç 
de garantir que es respectin les normes jurídiques que regeixen les relacions entre els països. I les dades em-
pitjoren cada any. El 2021 van ser assassinades 358 defensores de drets humans arreu, i 299 van ser objecte 
de detenció arbitrària. 
Però 91 persones defensores van ser alliberades gràcies a l’acció conjunta de les organitzacions membres 
de la xarxa SOS-Tortura de l’OMCT, entre elles, les ACAT, a partir de 346 intervencions urgents donant suport 
a 770 persones defensores i 70 ONG de 67 països.2

Montserrat Fenosa i Choclan
1- Organització Mundial Contra la Tortura.               Vicepresidenta de l’ACAT

2- L’informe sencer de l’OMCT, en castellà:
https://www.omct.org/es/annual-report-2021/comittee-against-torture

Defensores: un pilar en un 
món fràgil

Tal com ja havia fet Espanya el 21 d’agost del 2021, 
amb l’extradició de Mohamed Abdellah a Algèria 
(butlletí 138), el 14 de maig del 2022 s’ha sabut que 
el passat 24 de març la policia espanyola va posar 
Mohamed Ben Halima, militar algerià, en un avió a 
València per extradir-lo a Algèria. Ell s’havia refugiat 
a Espanya i havia tramitat una demanda d’asil. Tal 
com manifesta Amnistia Internacional, Ben Halima 
va fer públics uns quants vídeos sobre la corrupció 
practicada per alts càrrecs de l’exèrcit d’Algèria i va 
participar a Hirak, moviment cívic que exigeix refor-
mes polítiques al seu país. Ara ja se sap que Algèria 
l’ha condemnat a mort; però, donat que aquest 
país practica una moratòria en aquest tema, haurà 
de patir cadena perpètua.

Les autoritats espanyoles en cap cas podien excu-
sar-se en el desconeixement del risc que implicava 
expatriar Ben Halima perquè Amnistia Internacional i 
la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat ja havien 
alertat sobre el perill de tortures i de judici sense ga-
ranties en el cas d’extradició a Algèria.

Alejandro Gámez, l’advocat de Ben Halima, va de-
clarar : “Tot el procés va estar ple d’irregularitats ; va 
ingressar al centre d’internament d’estrangers quan 
encara no s’havia resolt la seva sol· licitud d’asil i li 
van prendre el mòbil perquè no pogués contactar 
amb ningú. Es va al· legar que suposava un perill per 
a la seguretat nacional, però no es va presentar ni 
una sola prova”.

Aquesta extradició incompleix una regla internacio-
nal, ratificada per Espanya el 04/02/1985, denomi-
nada “Convenció contra la Tortura”, que en el seu 
article 3.1 diu : “Cap Estat procedirà a una extradi-
ció d’una persona vers un altre Estat quan hi hagi 
raons fundades de perill de ser sotmesa a tortura”. 
El punt 3.2 determina  els criteris per definir un Estat 
proper a la tortura, i  Algèria s’hi adapta clarament. 
Hem d’afegir que, lamentablement, no ens estranya 
aquesta manera de fer d’Espanya tenint en comp-
te el currículum del Ministre de l’Interior, condemnat 
quan era jutge, pel Tribunal d’Estrasburg, per haver 
ignorat i no haver investigat diversos casos de tortu-
ra.  

 Emili Chlaux i Ferrer, 
president de l’ACAT

Extradició a Algèria de Moha-
med Ben Halima

Fa diverses setmanes vam enviar unes cartes dife-
rents a diverses autoritats d’Equador. Hem mostrat 
la nostra satisfacció per l’amnistia atorgada a 268 
persones processades per haver participat en pro-
testes socials i la defensa dels drets humans, del dret 
a l’aigua i dels de la natura.

El 10 de març de 2022, l’Assemblea Nacional 
d’Equador concedí, per àmplia majoria, l’amnistia 
a 60 persones que eren judicialitzades per exercir el 
dret a la resistència i la protesta social en el marc de 
les protestes d’octubre de 2019, després de l’aixe-
cament indígena contra la política econòmica del 
govern; a 153 per defensar els drets comunitaris; a 
12 persones per qüestions d’administració de justícia 
indígena; i a 43 persones, defensores de la natura.

No ha estat una decisió fàcil per aquesta cambra 
legislativa, perquè tenia l’oposició del govern. Pro-
moguda “per a la reconciliació, la justícia i la uni-
tat del país”, amb 99 vots a favor, 16 en contra i 10 
abstencions, segons les paraules de la Presidenta de 
l’Assemblea.

Les defensores dels drets humans a l’Equador, i a 
molts altres països, tenen un paper essencial en la 
protecció de la natura així com dels drets indígenes 
i altres drets comunitaris. Per això, hem expressat la 
nostra petició a l’Assemblea Nacional i al Govern: 
esperem que no es tracti d’una decisió puntual, sinó 
que hi hagi un continu polític per garantir la tasca 
individual i col· lectiva de defensa dels drets humans 
i de la natura, evitant la criminalització i persecució 
a tots nivells, inclòs el judicial. 

Declaració de l’OBS (FIDH-OMCT)

Montserrat Fenosa i Choclan
Vicepresidenta de l’ACAT

Decisió exemplar a l’Equador

https://www.omct.org/es/annual-report-2021/comittee-against-torture
https://www.fidh.org/es/region/americas/ecuador/ecuador-importante-amnistia-a-268-personas-defensoras-de-derechos
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La primera crida de març presenta el cas d’un 
periodista del Camerun condemnat a quinze 
anys de presó per haver publicat fotos i haver 
informat de les repressions, amb foc real, de les 
primeres manifestacions contra la obligatorie-
tat de l’ús del francès en els sistemes judicials 
i educatius a les regions de parla anglesa, ara 
fa uns cinc anys. Infructuosament, el grup de 
treball de l’ONU sobre la detenció arbitrària ha 
demanat al Camerun el seu alliberament im-
mediat.

La segona exposa l’atemptat, no sabem si fallit 
o si només era un avís, contra un líder de les co-
munitats camperoles de Colòmbia, algunes de 
les quals han de seguir lluitant per a defensar 
els drets a les seves terres, enfront dels grups, de 
guerrillers o paramilitars, que no van acceptar 
els acords de pau del 2016 i que, amb excuses 
diferents, segueixen controlant part del país.  

La tercera està dirigida a Bielorússia, insistint en 
la necessitat de respectar el dret dels ciuta-
dans a manifestar-se pacíficament i demanant 
l’alliberament dels presos polítics i de tots els al-
tres detinguts que no han fet cap altre mal que 
manifestar-se en el període post-electoral. 

La primera d’abril es refereix a l’empresona-
ment de tres indígenes de Chiapas, a Mèxic. Un 
d’ells des de fa vint anys i els altres dos des de 
fa deu anys, i que no tenen en contra seva més 
que unes autoconfessions arrencades per la 
policia sota tortura. El grup de treball de l’ONU 
sobre detenció arbitrària demana el seu allibe-
rament, però Mèxic no el fa. Dona peu a sos-
pitar que són, com n’hi ha hagut d’altres, dos 
dels casos d’innocents acusats sense proves 
per a mantenir lliures els autèntics criminals. 

La segona parla de la Xina, exposant el cas 
d’un periodista-ciutadà que, al començament 
de l’epidèmia del Covid-19, va estar informant 
de l’avanç de la malaltia als ciutadans de Wu-
han, a través de les xarxes socials fins que va ser 
detingut el febrer del 2020. Sembla que segueix 
viu, detingut a Wuhan mateix, però incomuni-
cat i sense saber-se si ha estat jutjat o no, ni la 
seva salut.

La tercera correspon a Haití, motivada per les 
informacions que s’han recollit referents a les 
intencions de grups criminals d’assassinar un re-
conegut defensor haitià dels drets humans. 

La primera del mes de maig va dedicada al 
cas d’uns 500 detinguts al Camerun que par-
ticipaven a les manifestacions de la tardor del 
2021, protestant contra la forma amb la qual 
es tindrien al desembre les properes eleccions 
regionals previstes. Els detinguts estan essent al-
liberats lentament o condemnats a penes entre 
sis mesos i set anys de presó. Molts dels alliberats 
diuen haver estat objecte de tortures durant 
la detenció. Com que no es disposa del noms 
de més de quatre membres de l’equip direc-
tiu del MCR (Moviment per a la Renaixença del 
Camerun) la crida personifica aquests quatre 
noms.  

La segona crida de maig es refereix a Togo, 
presentant el cas d’un ciutadà d’aquesta na-
cionalitat, resident actualment a Suïssa, però 
que va ser detingut a Togo quan hi passava en 
trànsit per la seva capital Lomé, resultant molt 
maltractat i sense rebre les atencions mèdiques 
necessàries. Es tem també pel seu germà, re-
sident a Togo, només per haver reclamat que 
s’atenguessin les atencions mèdiques que ne-
cessita el germà.

La tercera va dedicada a Burundi, on la situa-
ció política va estar molt enrarida l’any 2015, 
conseqüència fonamentalment de la preten-
sió del president Pierre Nkurunziza de forçar un 
tercer mandat presidencial i de l’assassinat del 
general Adolphe Nshimirimana, amic personal 
del president. Tant una cosa com l’altra, van 
donar lloc a una forta repressió contra opositors 
polítics, defensors dels drets humans i ciutadans 
de l’ètnia tutsi. Sense que se’n coneguin proves, 
es va acusar de l’assassinat a quatre militars de 
l’ètnia tutsi, els quals estan condemnats a ca-
dena perpètua, malgrat que el Grup de Treball 
de les Nacions Unides sobre les detencions ar-
bitràries té dictaminat que les d’aquests quatre 
militars ho són i se’ls ha d’alliberar. En 2020 el 
president Nkurunziza va morir d’un infart, però 
el seu succesor no ha revertit aquestes con-
demnes.

Crides dels socis
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Comunicat de la junta en relació al Protocol d’aplicació de me 
sures de contenció en els centres penitenciaris de Catalunya
La Consellera de Justícia, Hble. Sra. Lourdes Ciuró, 
en una visita, el 31 de març d’enguany, al Mones-
tir de Sant Pere de les Puel· les, seu de l’ACAT, va 
voler entrevistar-se amb el president, la vicepresi-
denta i la secretària de l’ACAT, per informar-nos 
sobre el Protocol d’aplicació de mitjans de con-
tenció en els centres penitenciaris de Catalunya, 
contingut a la Circular 1/2022, emesa pel Depar-
tament de Justícia de la Generalitat. 

En el diàleg mantingut, vam expressar que 
no coneixíem aquest Protocol, i la Conselle-
ra ens va dir que ens l’enviarien per correu 
electrònic i que seria convenient que ens 
entrevistéssim amb el Sr. Sergi Blázquez, Se-
cretari de la Subdirecció General de Cen-
tres i Gestió Penitenciària del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
Així ho vam fer el 19 d’abril; amb amabili-
tat i paciència, el Sr. Blázquez ens va expli-
car el protocol actual, que ha estat objec-
te de distintes crítiques per part del Síndic 
de Greuges i d’algunes associacions de 
Drets Humans. També el va comparar amb 
el Protocol anterior, aprovat per la Circu-
lar 2/2021; davant del nostre desconeixement 
d’aquest protocol, es va comprometre a enviar-
nos-el, perquè nosaltres ens poguéssim fer càrrec 
d’ambdós. L’entrevista va acabar amb l’oferta 
del Sr. Blázquez de restar a la nostra disposició per 
continuar informant-nos, tot expressant el seu in-
terès per la prevenció de situacions greus i peri-
lloses, per la formació dels funcionaris i voler estar 
atent a tota mala praxi per corregir-la.

A les presons, en general, hi ha situacions de 
violència, que poden posar en perill la integritat 
física dels presos, del personal penitenciari que els 
atenen i dels objectes, i alterar la convivència or-
denada en els centres penitenciaris. Cal, doncs, 
regular els procediments d’actuació envers els 
presos en estat de violència, per protegir-los a ells, 
als funcionaris i a l’entorn. A Catalunya hi ha nor-
mativa en relació a aquestes situacions, que es 
recolza en la Llei Orgànica General Penitenciària 
de 1979 (art. 45) i el Reglament Penitenciari de 
1996 (art. 72). Aquest és un tema que preocupa 
les autoritats responsables dels centres peniten-
ciaris.

Un cop rebut el Protocol de 2021, l’hem estudiat 
i l’hem comparat amb l’actual. Podem dir que 
coincideixen en punts molt importants: l’objectiu 
és assolir la contenció zero quant a les conten-
cions mecàniques; ha de ser una mesura propor-
cional, que no comporti una sanció encoberta, 
que respecti la dignitat personal del pres i els seus 
drets humans fonamentals (com la privacitat de 

l’intern i l’atenció a les seves necessitats fisiològi-
ques bàsiques...), i que garanteixi la seguretat i 
la convivència ordenada en els centres peniten-
ciaris; aquesta mesura ha de ser aplicable només 
quan no resulten efectives altres mesures prèvies, 
ha de ser el menys lesiva possible i s’ha d’aplicar 
el temps mínim necessari; la subjecció al llit s’ha 
de realitzar amb vetes adherents i amb una posi-
ció del pres  de decúbit supí; en tot moment hi ha 
d’haver una videovigilància de so i àudio. 

D’altra banda, hi ha punts de discordança entre 
els dos protocols, com és l’ús  de  cel· les  encoi-
xinades, que el Protocol de 2021 preveia com a 
mesura alternativa substitutiva de la immobilitza-
ció al llit, per a ser aplicada seguint un Programa 
pilot al CP Brians 2 i que havia d’estendre’s als al-
tres centres penitenciaris de Catalunya. Aquest 
programa no s’ha pogut dur a terme degut al 
canvi d’orientació política del Departament de 
Justícia, que ha comportat el canvi de Conselle-
ra i d’altres professionals. Tanmateix, el Protocol 
actual parla també de la possible alternativa a la 
immobilització al llit implementant la mesura de 
les cel· les encoixinades, tot i que això no garan-
teix del tot la integritat física de l’intern. En altre 
aspecte, l’actual Protocol especifica els casos 
en què no es poden aplicar els mitjans coercitius 
(malalts mentals, malalts convalescents, dones 
gestants i lactants, o que tinguin amb elles fills 
petits...) seguint les recomanacions d’instàncies 
internacionals, com l’Associació per a la Preven-
ció de la Tortura. També cal assenyalar, com a 
positiu, que, quant a l’avaluació i control dels in-
terns a qui s’ha aplicat aquesta mesura, l’actual 
Protocol determina que es faci una revisió mèdi-
ca al començament i al final de l’aplicació de la 
contenció i que es faci el corresponent informe.

Queden punts foscos, com són la comunicació 
de les mesures de contenció, que el Protocol 2022 
estableix que es faci com a màxim dins de les 24 
hores després de l’aplicació de la mesura (l’infor-
me  de 2020 del Comitè europeu per a la Preven-
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ció de la Tortura -CPT-, després de la seva visita 
a les presons espanyoles, explica que aquest re-
quisit sovint no es compleix) mentre que algunes 
associacions de Drets humans assenyalen que 
la comunicació s’hauria de fer immediatament 
després d’iniciar-se l’aplicació de la mesura; a 
més, creiem que caldria garantir que les visites 
de supervisió establertes siguin realitzades entrant 
en relació directa amb la persona continguda i 
facilitar un tracte que ajudi a la desescalada; el 
desig expressat en l’actual Protocol que hi hagi 
un grup de treball que actualitzi i avaluï les nor-
mes d’actuació, queda inconcret, perquè no es 
diu qui el formarà ni amb quina freqüència es re-
unirà; l’aplicació de les mesures de contenció a 
les dones, ja que s’hauria de tenir en compte la 
perspectiva de gènere; en relació a la durada 
màxima de les mesures de contenció, que algu-
nes entitats demanen que s’especifiqui, creiem 
que és inviable determinar-la, ja que dependrà 
de cada cas i s’haurà de finalitzar quan cessin les 
raons per les quals s’ha aplicat la mesura; en tot 
cas, és recomanable que s’apliqui el mínim temps 
necessari.

Com a associació que volem defensar i protegir 
els Drets humans arreu i que treballem per l’abo-
lició de la tortura, insistim en la importància dels 
següents aspectes relacionats amb la qüestió:
- Respectar els drets humans bàsics dels interns i 
dels professionals que en tenen cura; protegir la 
seva dignitat personal i la seva integritat física i 
psicològica. 
- Prevenir tota situació de violència que pugui al-
terar la convivència en les presons. Queda clar 
que, quant més coercitiu és l’ambient de la presó 
i menys favorables són les condicions personals i 
ambientals dels presos, es genera un grau més alt 
de violència.  
- Fomentar la informació i transparència de les 
normes que regulen les presons i dels registres de 
les actuacions que s’hi fan.
- Vetllar per la formació de tots els professionals 
que tenen relació amb els presos. Defensem una 
formació que no sigui només informació de les 
normes i dels mètodes a emprar i per a la media-
ció de conflictes, sinó que sigui una veritable for-
mació de la ment i del cor, educació que tingui 
especialment en compte el dret i la dignitat de 
les persones.

La Junta directiva de l’ACAT agraeix a l’Hble. 
Consellera de Justícia i al Sr. Blázquez que hagin 
volgut  tractar amb l’ACAT aquesta delicada 
qüestió.

En nom de la Junta directiva de l’ACAT,
Emili Chalaux, president

Montserrat Fenosa, vicepresidenta
Montserrat Martínez, secretària

XXXV Assemblea ACAT, 
Resum
S’ha celebrat la XXXV Assemblea General Or-
dinària de l’ACAT, dissabte 11 de juny de 2022, a 
les 9:30h, al Monestir benedictí de Sant Pere de les 
Puel· les, seu de l’ACAT

S’han dut a terme qüestions habituals de les as-
semblees, com són la benvinguda del president, 
Emili Chalaux, la pregària inicial, el recompte de 
vots, la lectura de l’acta provisional de l’assem-
blea anterior, l’exposició de l’estat de comptes, la 
previsió de pressupost  i la lectura de la memòria: 
premi Cassià Just; denúncia al Defensor del Pue-
blo en relació al pres de Múrcia; Consell interna-
cional de la FIACAT a Abidjan; seguiment de la 
qüestió de les presons a Costa d’Ivori; situació ac-
tual dels càrrecs de la Junta; informació del grup 
de pregària. L’acta, la memòria, l’estat de comp-
tes i el pressupost s’aproven per unanimitat.

A banda d’aquests temes, podem assenyalar la 
importància d’algunes qüestions:

- L’exposició molt completa i pedagògica de la 
nova pàgina web, que està operativa des de l’1 
de juny, en català i castellà.

- La qüestió “per l’abolició...”/”per a l’abolició...”, 
que ja s’havia encetat en la darrera assemblea, i 
que es decideix per unanimitat que es recuperi la 
fórmula inicial “per l’abolició de la tortura”.

- La presentació de la Iniciativa Legislativa Popu-
lar de l’Estat espanyol per a la regularització ex-
traordinària de persones estrangeres, junt amb la 
petició de signatures perquè pugui arribar al Con-
grés.

- La presentació de les Crides institucionals i les 
personals des de la darrera assemblea.

- La informació de les activitats de la Plataforma 
cristiana d’Immigració.

- De forma destacada assenyalem la intervenció 
impactant, en la sessió de la tarda, de l’educador 
social Txús Torres i de l’Ibrahim, amb l’exposició 
“Viure sense papers és un maltractament”. 

Montserrat Martínez
Secretària de l’ACAT
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Titulars i darreres notícies

La Justicia europea atura la primera de-
portació de migrants a Ruanda
Euronews (15.06.2022)

Marcos Jr, el fill del dictador filipí re-
torna la seva família al poder
Enmayuscula.com (10.05.2022)

Dimiteix el director de Fron-
tex per les acusacions de les 
devolucions en calent 
El Confidencial (29.04.2022)

Cuba: nou mètode de tortura
Yoe Sánchez, periodista cubà, ens ha fet saber que els Drets Hu-
mans no han millorat gaire amb la sortida de la família Castro. 
Ens ha tramés diversos articles signats per ell i publicats al “Diario 
de Cuba” al gener 2022, que descriuen un nou mètode de tor-
tura denominat “patrulla-horno”, que va aparèixer en el període 
del govern de Diaz-Canel. 

Aquesta variant consisteix, simplement, en deixar un dissident 
polític o un activista, emmanillat, a l’interior d’un cotxe, a ple sol 
i  amb les finestres i portes bloquejades.  La persona es va empa-
pant de suor i, sense aigua per beure, pot arribar a un col· lapse.  
Aquesta “tortura” pot durar de 2 a 4 hores.

El psiquiatre Emilio Arteaga afegeix que la “patrulla-horno” és 
“l’exacerbació de l’estrès intencional i agut mitjançant calor, 
malestar corporal, deshidratació, terror, angoixa, indefensió, i 
l’efecte «ja et tinc», «ets meu». La  indefensió és total”.

Com es pot constatar, la perversió no té límits.
Emili Chalaux i Ferrer

Paul Angaman, president 
de la FIACAT, entrevistat 
a RFI
PAUL ANGAMAN, l’actual President 
de la FIACAT, va ser entrevistat a Ra-
dio France Internationale (RFI), emis-
sora que es capta bé al centre de 
Barcelona, sobre la PENA DE MORT A 
L’ÀFRICA.
Va manifestar que: “A imatge de 
Sierra Leona, del Txad o de Burkina 
Faso, sis països africans havien abolit 
la pena de mort aquests darrers anys. 
Ja són ara 23 els països africans que 
han suprimit la pena de mort de la 
seva legislació. Pensem que al 1990, 
tan sols el Cap Verd ho havia fet. Ac-
tualment, només 15 països africans 
la mantenen. La resta la tenen en 
moratòria, és a dir, que no executen 
encara que condemnin.”  

L’emissió, el 15 d’abril, va durar 4 mi-
nuts. Remarquem que RFI, que jo per-
sonalment escolto, fa participar molt 
els ciutadans africans, a qui dona so-
vint la paraula, i s’interessa molt pels 
temes d’aquest continent.

Emili Chalaux i Ferrer

L’expoLicÍa John Lee, 
noU LÍder de hong 
Kong amb eL vist-i-
pLaU de peKÍn

El Publico (08.05.2022)

JA TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ LA NOVA PÀ-
GINA WEB DE L’ACAT 
acat.pangea.org

El Parlament de la Re-
pública Centreafricana 
aprova l’abolició de la 
pena de mort.
Europapress (28.05.2022)
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https://es.euronews.com/2022/06/15/reino-unido-la-justicia-frena-la-primera-deportacion-de-migrantes-a-ruanda
https://enmayuscula.com/mundo/154447-marcos-jr-el-hijo-del-dictador-filipino-devuelve-a-su-familia-al-poder.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-04-29/dimite-director-frontex-devoluciones-caliente_3416762/
https://www.publico.es/internacional/hong-kong-expolicia-john-lee-nuevo-lider-hong-kong-beneplacito-pekin.html
https://nova-acat.pangea.org/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-republica-centroafricana-aprueba-abolicion-pena-muerte-20220528141602.html
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La primera vegada que la líder indígena  hondu-
renya Berta Càceres es va reunir amb la periodis-
ta Nina Lakhani, Càceres li va dir: “L’exèrcit té una 
llista d’assassinats encapçalada amb el meu nom. 
Vull viure, però en aquest país hi ha total impunitat. 
Quan em vulguin matar, ho faran”. 

En 2015, Càceres va guanyar el Premi Goldman, el 
premi ambiental més prestigiós del món, per liderar 
una campanya per detenir la construcció d’una res-
closa hidroelèctrica finançada internacionalment 
en un riu sagrat per al seu poble lenca. 

Menys d’un any després estava morta.

Tal vegada pugui semblar que ja està tot dit respec-
te al que es pot dir en contra de la pena de mort, 
però, per altra banda, probablement, per molt que 
es digui mai no se’n dirà prou mentre hi hagi una 
sola víctima per aquesta causa, o fins que aquesta 
xacra de la humanitat no sigui abolida del tot, a tot 
arreu, i només formi part d’un malson del passat.
Tanmateix, la pena de mort té molts vestits i no dub-
ta a disfressar-se per dur a terme el seu sinistre destí. 
Però cap govern, cap llei, ningú, no té dret a mani-
pular la vida o la mort d’un ésser viu.

Ímac Xiom-Sèllav Évilo

Podeu trobar aquest llibre, i tota la seva col· lecció 
aqui: www.andreumoixcami.cat

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.

Impacte! · Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya

El Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya, 
Impacte!, ha tingut lloc del 7 al 10 d’abril de 2022, 
en la seva segona edició; aquesta edició s’ha cen-
trat en l’activisme avui. El Festival Impacte! veu el 
cinema com una eina per a la formació dels activis-
tes i la ciutadania en general, tot ajudant a donar 
respostes davant les injustícies del nostre món.

La inauguració de la 2a edició ha tingut lloc als Ci-
nemes Girona, de Barcelona, dijous 7 d’abril.
La sessió ha començat amb diverses intervencions, 
entre les quals ha destacat la del director del Festi-
val, Oriol Porta, que ha assenyalat l’objectiu del Fes-
tival de voler motivar la consciència social, per mitjà 
de la presentació de pel· lícules de qualitat que fo-
mentin la reflexió i el debat. 
A continuació s’ha projectat el curt El fred, d’Adar 
Baran Deger (Turquia, 2021), sobre migració i mal-
tracte de persones.
Tot seguit, s’ha projectat la pel· lícula  A declaration 
of love (Una declaració d’amor), en anglès, subtitu-
lada, de Marco Speroni (Itàlia, 2021), sobre el tema 

central de la pena de mort als EUA. Aquesta pel· 
lícula ha guanyat el Premi Impacte! al millor llarg-
metratge.  
En Curtis, el protagonista, explica ell mateix la seva 
historia, enfadat, frustrat, sense esperança: només 
tenia vint-i-dos anys quan va ser condemnat a mort 
per un delicte que no havia comès. Va passar més 
de vint anys a la presó d’Oklahoma, dinou d’ells al 
corredor de la mort a l’espera de ser executat. Al 
final va ser alliberat per falta de proves; sense ajuda 
ni suport, es va convertir en un drogoaddicte sense 
llar, mentalment desequilibrat.

A més del tema central de la pena de mort, són tam-
bé temes per a reflexionar les qüestions de: la pres-
sió de grup en els membres de grups d’adolescents 
i joves, tenir un judici just, l’impacte mental que la 
presó causa en els presos, la reinserció dels presos 
alliberats, amb tot el que comporta d’acceptació 
social, treball i vida afectiva.

Montserrat Martínez
   Secretària de l’ACAT

https://andreumoixcami.cat/


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 a https://acat.pangea.org/collabora-i-fes-te-soci/

Dipòsit legal B-17275-1987

ACAT
Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura

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

Anglí, 55 (08017 – Barcelona)
Telèfon: +34 620 248 716 (secretariat ACAT)

Donatius a:
https://acat.pangea.org/fes-una-donacio/

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

Davant l’actual mala governabilitat existent en molts països, ens 
sembla adient recordar aquest poema, per dir als càrrecs electes 
que no han estat elegits per tenir poder sinó per servir al poble:

No esperis mai
deixar record,

car ets tan sols
el més humil

dels servidors.

El desvalgut
i el qui sofreix

per sempre són
els teus únics senyors.

Excepte Déu,
que t’ha posat

dessota els peus
de tots.

Salvador Espriu  
La pell de brau  

Si et criden a guiar
un breu moment
del mil· lenari pas
de les generacions,
aparta l’or,
la son i el nom.

També la inflor
buida dels mots,
la vergonya del ventre
i els honors.

Imposaràs
la veritat
fins a la mort,
sense l’ajut
de cap consol.

https://acat.pangea.org/collabora-i-fes-te-soci/
https://acat.pangea.org/fes-una-donacio/

