
 
 

Editorial 138  
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 demanda desesperada d’ajuda. Estava 
acusat per la justícia espanyola de participació a organització terrorista i de 
possessió il· lícita d’armes, i es “veia” un biaix de proselitisme gihadista. El cas era 
delicat, però la nostra Junta ho va debatre i va decidir de constituir un mini equip 
de treball entre l’Oriol Llobet i el sotasignant. La Junta també 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 humanitàries, 
nosaltres havíem d’estar sempre a prop de persones que patien situacions de 
vulnerabilitat. Crèiem que en Luis José for meva part d’aquest grup. 
 
Com diem al comunicat de denúncia adreçada al C.P.T. (Comitè per a la 
Prevenció de la Tortura, que depèn del Consell 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 jornada, 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 correspondència ja ens vam adonar que hi havia 
una actuació contrària als Drets Humans: no es pot tenir una persona tancada en 
una “gàbia”, aïllada de tothom, durant un període tan llarg com el que ja 
suportava. Les recomanacions de la ONU i del CPT parlen de 14 dies com a màxim 
(regles Nelson Mandela). Després d’aquests 14 dies, cal fer forçosament una pausa. 
 
Doncs bé, el nostre amic Luís José Galán 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 
nostra ACAT ha portat al CPT aquest cas que és un greu maltractament inhumà i 
degradant, 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 
documents en francès. 
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