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Editorial - Melilla 24 de juny de 2022

No vam tenir temps d’incloure aquest text en el 
butlletí número 141. Per la seva importància us 
el fem arribar ara, com a Editorial:

“No preguntis quants són els que van morir, 
tampoc quants han estat els ferits. “Cente-
nars”, diuen. Cent a dalt, cent a baix, a qui 
importa?

No preguntis com van morir. No pregun-
tis si aquestes morts van ser evitables. No 
preguntis per res-
ponsabilitats en 
aquest crim con-
tra uns joves afri-
cans sense drets i 
sense pa.

No preguntis.

La culpa és dels 
morts. Els violents 
són els morts. Els 
responsables són 
els morts. Les auto-
ritats dels pobles 
només poden fe-
licitar-se d’haver 
aconseguit que 
els violents esti-
guin morts, que 
els sense drets es-
tiguin morts, que 
els sense pa esti-
guin morts.

I es feliciten, i 
s’aplaudeixen, i 
s’animen a conti-
nuar matant a jo-
ves africans sense 
drets i sense pa.
I el periodisme 
calla: no denuncia; ni tan sols informa.

I la consciència calla: com si Al· là beneís a 
qui maten pobres; com si a Déu no impor-
tessin els pobres que assassinem; com si els 
amos del poder que ens oprimeixen fossin 
també els amos dels nostres drets, del nos-

tre pa, de les nostres vides.
Jo no puc dir que els responsables d’aques-
tes morts són els Governs d’Espanya i el 
Marroc; jo no puc dir que els Governs d’Es-
panya i el Marroc tenen les mans tacades 
de sang; jo no puc dir que els Governs d’Es-
panya i el Marroc omplen de víctimes un 
fred, cruel, prolongat i inic corredor de la 
mort. No ho puc dir, però ho puc pensar, i 
és el que penso.

Adoradors dels 
diners a un cos-
tat i un altre de 
la frontera. Ado-
radors del poder 
a un costat i a un 
altre de la fronte-
ra. Adoradors de 
la mentida a un 
costat i a un al-
tre de la frontera. 
Violadors de po-
bres a un costat 
i a un altre de la 
frontera. Herodes 
i Pilat s’han po-
sat d’acord per a 
matar Jesús. A un 
costat i a un altre 
de la frontera He-
rodes i Pilat s’han 
posat d’acord per 
a matar aquest 
“Déu per a Déu”, 
que són els po-
bres.”

Santiago Agrelo 
(franciscà i exar-
quebisbe de Tàn-
ger)

(Santiago Agrelo Martínez és un franciscà es-
panyol, arquebisbe emerit de Tànger. Va ser 
nomenat arquebisbe per Benet XVI en 2007, 
quan era rector a la diòcesi d’Astorga i profes-
sor a l’Institut Teològic de Compostel· la.)

Foto de portada: Justin Tallis-AFP

Foto: AMDH
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Recta final de la campanya “Essencials”. 
Necessitem signatures
Fem un nou esment de l’estat de la Cam-
panya “Essencials” a la qual l’ACAT ens 
vam adherir com a entitat. Es tracta de la 
recollida de signatures per aconseguir la 
regularització de les persones migrants que 
van arribar a l’estat espanyol abans de 
l’1 de novembre de 2021. I també “volem 
aconseguir un canvi de percepció en la so-
cietat sobre les persones migrants, perquè 
siguin considerades persones de ple dret i 
no siguin vulnerabilitzades.” 

D’entrada es calculava que eren unes 
500.000 persones en aquesta situació. Amb 
el nou canvi del Reglament d’Estrangeria, 
que tot just comença a ser vigent, espe-
rem que una bona part d’aquestes perso-
nes puguin ser regularitzades. Però ens cal 
continuar la campanya de recollida de sig-
natures perquè moltes persones migrants 
compleixen tots els requisits del nou Regla-
ment excepte un: no aconsegueixen trobar 
algú que vulgui fer els tràmits de migració, 
etc. i pagar les taxes especials per tal de 
fer-los el primer contracte, i això els seguirà 
privant de l’accés a la regularització.

Com sabem, moltes d’elles treballen en 
sectors essencials però, sense regularitza-
ció, no tenen drets bàsics com poder ac-
cedir a l’educació, a la  sanitat, o llogar un 
pis, etc.

De moment s’han recollit més de 385.000 
signatures de les 500.000 necessàries per-
què el Parlament decideixi si admet o no 
a tràmit la ILP. I, donat que hi ha un % de 
signatures que, per diferents motius, seran 
considerades nul· les, comptem que cal-
dria recollir-ne unes 650.000 com a mínim 
per tal de garantir un coixí.

Donat això, fem una crida a tothom, a vo-
saltres i a totes les persones amb les quals 
podeu contactar arreu de l’Estat espan-
yol (o espanyols a l’exterior). Condicions 
imprescindibles per signar: ser major de 18 
anys i amb DNI espanyol. No serveixen ni 
el NIE de país comunitari ni d’un altre país, 
perquè es consideraria una signatura nul· 
la. Si us plau, si vosaltres, la vostra família o 
amics voleu signar, ens escriviu, com més 
aviat millor, al correu de l’ACAT: acat@pan-
gea.org i us farem arribar el paper original 
perquè signeu, ja que són fulls timbrats, no 
es poden fer fotocòpies; o bé us indicarem 
si teniu algun punt fix de signatura prop del 
vostre domicili. A més, està activada l’op-
ció de signatura digital des de la web de la 
Campanya https://esenciales.info/ 

Amb la solidaritat de totes, ho aconsegui-
rem!

Montserrat Fenosa i Choclan
Vicepresidenta de l’ACAT

Foto de la pàgina web a data: 22.09.2022 

https://esenciales.info/
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10.10.2022 - Pena de mort: un 
camí empedrat de tortura
Més de 160 organitzacions i col· lectius treba-
llem, des de fa 20 anys, a nivell mundial, per 
l’abolició de la pena de mort formant una Coa-
lició. I és així com s’ha anat avançant.

La FIACAT forma part del Consell Directiu de la 
Coalició Mundial contra la Pena de Mort i, les 
ACAT Alemanya, França i Libèria, són part de 
la xarxa.

Cada 10 d’octubre, Dia Mundial contra la Pena 
de Mort, s’inicia una campanya anual per tal 
de sensibilitzar l’opinió pública i els governs cap 
a l’abolició de la pena capital. I aquest any 
2022, 20è aniversari, el lema és “La pena de 
mort: un camí empedrat de tortura”, remarcant 
com tot al llarg del procés, des de la sentèn-
cia fins a l’execució, passant pel corredor de la 
mort, la tortura hi és ben present tant cap a les 
persones condemnades com cap a les seves 
famílies. I aquest fet ens mostra que cal lluitar 
perquè s’inclogui la pena de mort dins de la 
mateixa definició de tortura.

Com l’any passat, us farem arribar per correu 
electrònic un document on la nostra ACAT re-

sumeix el kit de 
mobilització i els 
materials de cam-
panya que rebem 
de la FIACAT en 
tant que mem-
bre de la Coalició 
Mundial. Allà tro-
bareu força da-
des. També el po-
dreu descarregar 
de la web amb 
l’enllaç que us en-
viarem amb el do-
cument. 

A més a més, 
aquest 2022, totes 
les ACAT som con-
vidades a una ac-
ció conjunta, una 

crida urgent transcontinental relativa a una si-
tuació de pena de mort.

(Clicant sobre la imatge accedireu al document 
complet)

Montserrat Fenosa i Choclan
Vicepresidenta de l’ACAT

Dins del marc de la “primera Setmana per la 
pau Arcadi Oliveres”, s’ha celebrat l’acte es-
pecíficament religiós “La pau del cor”, coor-
ganitzat per Justícia i Pau, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, la Xarxa Interreligio-
sa per la Pau i l’Associació d’Amics de la UNES-
CO per al diàleg interreligiós (AUDIR), amb la 
col· laboració de Càritas Diocesana de Barce-
lona.

Més de 500 persones assegudes en cercle, sím-
bol d’unitat, el 29 de juny de 2022 a les 19’30, 
s’han aplegat a la Plaça de Sant Jaume per 
compartir pregàries, reflexió, moments de silen-
ci i música, entorn del difícil i urgent tema de la 
pau.

L’acte ha començat amb un repic de campa-
nes, a l’estil de la comunitat de Taizé, i un cant 
en àrab. La benvinguda i presentació de l’ac-
te, així com la cloenda, ha estat a càrrec de la 
periodista Rosa Maria Calaf. Hi han participat 
una vintena de comunitats religioses i tradicions 
espirituals presents en la nostra ciutat; va aju-
dar molt a la participació silenciosa de tothom 
el fet que es repartissin uns fulletons que con-
tenien totes les lectures amb les traduccions al 
català, castellà i anglès.

Per finalitzar l’acte, tots els presents hem ento-
nat el cant “Hevenu shalom, alejem” en he-
breu, català, castellà, eusquera, gallec i àrab; 
amb aquest cant hem expressat el nostre desig 
i la nostra esperança. Apostem pel pacifisme, 
per una forma de vida no-violenta, que fomenti 
els vincles basats en la tolerància, el diàleg i la 
comprensió, com deia Arcadi Oliveres.

Han estat impactants les paraules de la comu-
nitat ucraïnesa, que han asseverat que volen la 
pau, la tranquil· litat i la llibertat, que no volen la 
mort ni el dolor que provoca la guerra. També 
han expressat el seu agraïment per l’ajut rebut 
a Catalunya.

Montserrat Martínez i Deschamps
Secretària de l’ACAT

https://worldcoalition.org/es/campagne/20o-dia-mundial-contra-la-pena-de-muerte-pena-de-muerte-un-camino-pavimentado-con-tortura/
https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/09/llibretPAUCORweb.pdf
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El Papa Francesc va aprovar la nova redacció de 
l’article 2267 del Catecisme de l’Església Catòlica 
sobre la pena de mort, en l’audiència concedida 
al Prefecte de la Congregació per a la Doctrina 
de la Fe, cardenal Luis F. Ladaria, el maig de 2018.
El nou text de l’ article sobre la pena de mort és 
el següent:

“Durant molt de temps el recurs a la pena de mort 
per part de l’autoritat legítima, després d’un de-
gut procés, va ser considerat una resposta apro-
piada a la gravetat d’alguns delictes i un mitjà 
admissible, encara que extrem, per a la tutela del 
bé comú.
Avui està cada vegada més viva la consciència 
que la dignitat de la persona no es perd ni tan sols 
després d’haver comès crims molt greus. A més, 
s’ha estès una nova comprensió sobre el sentit de 
les sancions penals per part de l’Estat. En fi, s’han 
implementat sistemes de detenció més eficaços, 
que garanteixen la necessària defensa dels ciuta-
dans, però que, alhora, no li treuen al reu la possi-
bilitat de redimir-se definitivament.

Per tant l’Església ensenya, a la llum de l’Evange-
li, que «la pena de mort és inadmissible, perquè 
atempta contra la inviolabilitat i la dignitat de la 
persona», i es compromet amb determinació a la 
seva abolició a tot el món”.

L’ensenyament i les paraules del Papa Francesc 
sempre remeten a l’Evangeli. En efecte, l’Evange-
li ens ajuda a comprendre i a actuar segons  la 
misericòrdia i la paciència del Senyor que dona 
temps a tots per convertir-se.

El text modificat, de l’edició del Catecisme de 
1992, deia: «L’ensenyament tradicional de l’Esglé-
sia no exclou, suposada la plena comprovació 
de la identitat i de la responsabilitat del culpa-
ble, el recurs a la pena de mort, si aquesta fos 
l’únic camí possible per defensar eficaçment de 
l’agressor injust les vides humanes. Però si amb els 
mitjans incruents n’hi ha prou per protegir i de-
fensar de l’agressor la seguretat de les persones, 
l’autoritat es limitarà a aquests mitjans, perquè ells 
corresponen millor a les condicions concretes del 
bé comú i són més conformes amb la dignitat de 
la persona humana».

Avui, en efecte, com a conseqüència de les pos-
sibilitats que té l’Estat per reprimir eficaçment el 
crim, fent inofensiu aquell que l’ha comès sense 
treure-li definitivament la possibilitat de redimir-se, 
els casos en què sigui absolutament necessari su-
primir el reu «succeeixen molt rara vegada, si és 
que ja en realitat se’n donen alguns».

El “degut procés” de què parla el Papa en el nou 
text es refereix al Magisteri dels anteriors Papes: El 
Papa Joan Pau II, en l’Encíclica Evangelium vitae 
(EV 27) del març de 1995, diu: «A més, en aquest 
mateix horitzó es dona l’aversió cada vegada 
més difosa en l’opinió pública a la pena de mort, 
en considerar les possibilitats amb què compta 
una societat moderna per reprimir eficaçment el 
crim de manera que, neutralitzant qui l’ha comès, 
no se’l privi definitivament de la possibilitat de re-
dimir-se».  Joan Pau II també va intervenir en altres 
ocasions contra la pena de mort; per exemple, 
al Missatge nadalenc de 1998, apel· lava tant al 
respecte de la dignitat de la persona com als mi-
tjans que la societat actual posseeix per defen-
sar-se del criminal i desterrar la pena de mort. El 
seu successor, Benet XVI cridava «l’atenció dels 
responsables de la societat sobre la necessitat de 
fer tot el possible per arribar a l’eliminació de la 
pena capital» (Exhortació Apostòlica postsinodal 
Africae munus ,19 de novembre de 2011, n. 83).

El rescrit del Pontífex és acompanyat per una car-
ta del cardenal Ladaria als bisbes de tot el món 
en la qual el Prefecte de la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe explica que “la nova redacció 
de l’article 2267 del Catecisme de l’Església Ca-
tòlica expressa un autèntic desenvolupament de 
la doctrina que no està en contradicció amb els 
ensenyaments anteriors del Magisteri, i està feta 
en un context social en el qual les sancions penals 
s’entenien de manera diferent i succeïen en un 
ambient en el qual era més difícil garantir que el 
criminal no pogués repetir el seu crim”.

El mateix any de la remodelació del número 2267 
del Catecisme, el 17 de desembre, el Papa va 
rebre la Delegació de la Comissió Internacional 
contra la pena de mort i els va agrair el treball que 
realitzen en els seus propis països contra aquesta 
pràctica cruel i inhumana, reiterant la seva actitud 
de refús contra la pena de mort, dient: «La pena 
de mort és sempre inadmissible perquè atempta 
contra la inviolabilitat i la dignitat de la persona». 
També va dir als 9 integrants de la Comissió que 
aquesta nova redacció del Catecisme implica 
“assumir també la nostra responsabilitat sobre el 
passat i reconèixer que l’acceptació d’aquesta 
forma de càstig va ser conseqüència d’una men-
talitat de l’època, més legalista que cristiana”.

El Papa Francesc es referí també a les penes per-
pètues, que treuen la possibilitat que el condem-
nat es redimeixi i les defineix com “una forma de 
pena de mort encoberta”.

Montserrat Martínez i Deschamps
Secretària de l’ACAT

El Papa Francesc contra la pena de mort
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La nit del 26 de setembre del 2014, 43 estudiants de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa van desa-
parèixer a la ciutat mexicana d’Iguala (Estat de Guerrero) i ja mai més es va saber d’aquests estudiants.

Després de vuit anys, el passat 18 d’agost, Alejandro Encinas, subsecretari de Drets Humans de l’actual 
govern de López Obrador, va presentar un informe demolidor contra totes les explicacions que havia 
donat l’anterior govern mexicà de Peña Nieto, document en què afirmava: “La creació de la Verdad 
Histórica (nom donat a l’informe de l’anterior govern mexicà) va ser una acció organitzada pel poder 
anterior, des del més alt nivell del govern, per ocultar la veritat dels fets, per alterar les escenes del crim, 
per ometre els vincles d’autoritats amb el grup delictiu i la participació d’agents d’estat, forces de se-
guretat i responsables judicials en la desaparició dels estudiants”.
Com a conseqüència, el 19 d’agost mateix ja es va detenir i empresonar Jesús Murillo Karam,  l’exfiscal 
General de Mèxic, com a responsable de la desaparició forçada i de la tortura dels 43 estudiants. A 
més, s’han cursat 83 ordres d’arrest contra militars, policies locals i estatals, funcionaris administratius i 
judicials així com diverssos membres d’un cartel de drogues, tots ells per una presumpta vinculació amb 
aquest cas. Tot un terratrèmol polític a Mèxic!

Les desaparicions d’Iguala no són pas un cas aïllat: “Més de 100.000 persones desaparegudes registra-
des oficialment a Mèxic és una tragèdia esfereïdora [...]. És un problema de tots: de la societat en el seu 
conjunt i de tota la humanitat”1. I els Comitès de Familiars i ONGs de Drets Humans (DDHH) apunten a 
una xifra que augmentaria en molt l’oficial, donats els obstacles que molts troben en l’accés a la Justí-
cia.

Els avenços aconseguits són fruit d’una lluita sense treva, durant dècades, dels familiars, de l’entorn 
social i de diverses organitzacions. Aquests progressos han estat certament afavorits pel ressò nacional 
i internacional del cas d’Iguala. Els familiars han anat personalment a buscar-los, caserna per caserna, 
i fins i tot han furgat la terra, acompanyats d’experts forenses internacionals, per intentar localitzar els 
cossos. Aquestes accions els ha valgut haver de suportat tota una campanya de desqualificació, crimi-
nalització i, fins i tot, serioses amenaces de mort. 

Al llarg de tots aquests anys, l’ACAT, a través del FrayBa, del Comité Cerezo, de SERAPAZ, de la Campa-
ña Nacional i d’altres instàncies, ha donat suport amb crides, adhesions etc. i ha participat a diversos 
actes públics a Catalunya. Destaquem la Caravana (maig 2015) i el corprenedor acte commemoratiu: 
“Ayotzinapa, 5 anys de lluita per la veritat i la justícia” dins de les Jornades per Mèxic (setembre 2019). 
Amb un crit comú de fons: “Vius se’ls van emportar, vius els volem!”. 

Felicitem des d’aquí les autoritats de l’actual govern de Mèxic per la seva voluntat d’esclarir els fets i 
d’emprendre accions contundents contra la impunitat. Però, donat el encara llarg camí que queda 
per recórrer, els exhortem a donar compliment, amb el suport internacional  i amb la participació dels 
familiars i els organismes de DDHH, a les successives recomanacions de la CIDH i de l’ONU en matèria de 
desaparició forçada a fi i efecte que les accions presidencials, tals com la Llei General de Desaparició 
Forçada del 2018, siguin efectives.

Montserrat Fenosa i Choclán, Vicepresidenta de l’ACAT 
Emili Chalaux i Ferrer, President de l’ACAT

1-Podeu descarregar els 4 arxius dels informes a: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2531&Lang=en
(Busqueu els arxius que fan referència a Mèxic)

43 estudiants d’Ayotzinapa desapareguts el 2014 - Cas Iguala

Fotos: Igor

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2531&Lang=en
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El Papa Francesc demana perdó pels maltractaments infligits 
als indígenes del Canadà

Exposem els fets que van motivar la visita del Papa al Canadà, a 
finals de juliol del 2022.

Entre finals del segle XIX i finals del segle XX, uns 150.000 nens indí-
genes van ser apartats de les seves famílies i obligats a residir en 
una xarxa de 139 centres finançats pel govern federal del Canadà 
però administrats per ordres religioses, en la major part pertanyents 
a l’Església Catòlica. S’hi van produir maltractaments, pallisses, 
agressions sexuals, abandonament de nens i racisme, segons han 
declarat supervivents d’aquests fets malaurats. El mateix Primer 
Ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha denunciat els fets dient:  
“L’error més gran que ha comés el meu país en els darrers temps 
ha estat l’assimilació forçosa dels menors indígenes mitjançant els 
internats”.

Aquests centres, que van funcionar fins ben entrada la dècada 
del 1990, es van dedicar a destruir 
aspectes importants de la cultura, 
la llengua i les pràctiques religioses 
dels nadius. En això consisteix l’“as-
similació forçosa” de què parla Tru-
deau. Més de 6.000 nens van morir 
en aquests internats.  Fins a maig del 
2021 es van trobar més de 1.400 tom-
bes sense nom. La “Comissió per la 
Veritat i la Reconciliació” va confir-
mar, en un informe publicat el 2015, 
totes aquestes dades tan horroroses.

Què havia de fer el Papa davant 
d’aquests  maltractaments tan injus-
tos i greus contra unes minories ètni-
ques?

El Papa Francesc va viatjar a Iqaluit, 
petita ciutat de 7.400 habitants al nord del Canadà situada a l’illa 
de Baffin, i es va disculpar per “la mentalitat colonialista” de molts 
cristians i va demanar una investigació dels internats tot sol· licitant 
més suport per als afectats i les seves famílies.

Les paraules literals del Papa van ser: “Voldria repetir-ho amb ver-
gonya i claredat: demano perdó humilment pel mal que tants cris-
tians van cometre contra els pobles indígenes”; i va continuar dient: 
“Demano perdó per la manera que molts membres de l’Església i 
de les comunitats religioses van cooperar, per llur indiferència, en 
aquests projectes de destrucció cultural i assimilació forçada dels 
governs de l’època”.

Així, com a representant d’ACAT, felicito el Papa Francesc pel sen-
tit evangèlic que manifesten els seus viatges, per la defensa que 
fa de les persones que pateixen injustícies, per la denúncia de mal-
tractaments i per la seva voluntat de posar pau als conflictes. 

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

Foto: Ciro Fusco/EFE



8

Ens alegrem amb Facundo i la 
seva família
Al Bultlletí 1401, informàvem de la detenció arbi-
trària del fotoperiodista i activista argentí Facun-
do Molares Schöenfeld al novembre de 2021.

Des del passat 20 d’abril fins el 5 de maig que es 
va llegir la sentència, vam poder participar al ju-
dici virtual convidats pel Sr. Hugo, pare de Facun-
do, per decidir si era o no extradit a Colòmbia. 
A les sessions, els diferents testimonis –el seu pare, 
experts del procés de pau de Colòmbia, Fiscalia, 
etc.- no van demostrar que hi hagués motius per 
extradir-lo i es manifestà la manca de jurisdicció 
del jutjat colombià que va iniciar la instrucció. En 
realitat, Facundo havia d’acollir-se a la Jurisdicció 
Especial per a la Pau (JEP). La JEP és un tribunal 
dins del Procés de Pau que intenta reconciliar les 
parts atorgant justícia restaurativa que compensi 
les víctimes. Però la maquinària judicial va seguir i 
el jutge argentí, el 5 de maig, dictà que es realit-
zés l’extradició sol· licitada per Colòmbia dema-
nant garanties per a la seguretat de Facundo. 

No crec que sigui gratuït afirmar que va haver un 
rerefons de relacions diplomàtiques entre Argen-
tina i Colòmbia, que va tenir el seu pes, també la 
lletra de la Convenció Interamericana d’Extradi-
ció (1981) i, el tribunal argentí, no va qüestionar la 
incompetència del tribunal colombià sol· licitant 
de l’extradició, tot i les proves i testimonis d’ex-
perts aportats en aquest sentit.

Però la solidaritat dels pobles va tenir més força. 
Entre altres moltes accions, la família, també 
l’ACAT i altres, vam sol· licitar a la JEP que adme-
tés el cas i, el dia 8 de juliol notificaren que entra-
va dins la seva jurisdicció, i deixava sense efecte 
el procés d’extradició manat per un tribunal infe-
rior. Però Facundo seguia pres. El 18 de juliol vam 
escriure de nou a la JEP, a la Cancelleria argen-
tina i a la Missió de Colòmbia a Argentina, molt 
preocupades per la continuació de la detenció 
malgrat que la jutgessa de la Sala d’Amnistia i In-
dult de la JEP va dictar a favor de l’anul· lació 
de l’ordre d’extradició i de l’alliberament, donat 
que mai s’ha negat a presentar-se quan ha es-
tat requerit. Després d’una llarga espera, la nit del 
28 de juliol, va ser alliberat després de més de 8 
mesos de detenció arbitrària. Ara es troba amb 
la seva família, però haurà de quedar-se a la ca-
pital pels tractaments mèdics especialitzats que 
necessita. Li desitgem una ràpida i satisfactòria 
recuperació a ell i a la seva família.

Montserrat Fenosa i Choclan
Vicepresidenta de l’ACAT

1-Enllaç a l’article, “Facundo Molares:una detenció cruel 
i inhumana” (pág.4, Butlletí 140 ACAT, gener-març 2022):
https://nova-acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/03/
Butlleti-140.pdf

Julian Assange: La gran injusti-
cia en drets humans
Què ha de fer un periodista honest si li arriben 
documents reals demostrant maltractaments i as-
sassinats duts a terme pel govern que sigui?  Els 
ha d’ignorar i no publicar-los? Aquest és el debat 
que tenim en el cas Assange.

Gràcies a en Julian Assange, tot el món va saber 
que soldats del Estats Units disparaven a matar 
contra persones innocents. Molt probablement, 
aquests soldats i els seus superiors no seran mai ju-
tjats. Però resulta paradoxal, en canvi, que es vul-
gui jutjar i fer desaparèixer la persona responsable 
de divulgar fets reals i, sobre tot, verídics. Quina 
mena de Justícia és aquesta?

L’estat de salut d’en Julian és actualment molt 
fràgil i fins i tot podria arribar a morir o a suïcidar-se 
en una presó nord-americana. Aquest perill ha es-
tat confirmat pel Relator contra la Tortura de Na-
cions Unides després d’haver-lo visitat i constitueix 
el principal argument per  evitar la seva extradi-
ció als Estats Units.

De moment, Assange continua a la presó de Bel-
marsh, i la Ministra britànica de l’Interior acaba de 
decidir que se’l pot extradir als Estats Units. A hores 
d’ara, només queden dos tribunals per a recórrer:  
la High Court i la Supreme Court.

Si, finalment, el miracle no es produeix i es con-
suma l’extradició d’Assange, “LA RAÓ D’ESTAT” 
haurà prevalgut i el periodisme d’investigació, lliu-
re, independent i objectiu, desapareixerà de fet. 

La qual cosa representaria un cop mortal contra 
els Drets Humans.

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

https://nova-acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/03/Butlleti-140.pdf
https://nova-acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/03/Butlleti-140.pdf
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La primera crida de juny presenta el cas d’un 
periodista que va informar àmpliament l’any 
2016, quan es va descobrir el vessament al mar 
d’una gran quantitat de productes tòxics per 
part de l’empresa Formosa. El vessament va 
produir importants pèrdues econòmiques en el 
Vietnam, tant a la gent dedicada a la pesca, 
com en el sector turístic. L’activitat del periodis-
ta va ser castigada amb set anys de presó i la 
crida està motivada especialment per la injustí-
cia de la condemna, la degradació de la seva 
salut i la petició del seu alliberament incondi-
cional.

La segona crida correspon a Mèxic, a l’estat de 
Chiapas, on s’ha aconseguit recentment l’alli-
berament de cinc camperols, acusats falsa-
ment, que han estat detinguts entre onze i vint 
anys, probablement per a fer veure que s’ha-
vien detingut els autors de certs crims, mentre 
els autors reals seguien en llibertat. La crida està 
dirigida a que se’ls hi atorgui una indemnitza-
ció. 

La tercera correspon al cas d’un exprofessor de 
la Universitat de Ruanda que reclama al govern 
que es donin informacions correctes dels punts 
encara foscos de les actuacions de l’exèrcit 
de Ruanda, entre ells, les circumstàncies de la 
mort de la mare del professor.

La primera de juliol manté d’actualitat el cas 
de dos germans condemnats a partir de con-
fessions fetes sota tortura a Mèxic. Després d’11 
anys, s’ha aconseguit absoldre’n un d’ells per 
falta de proves, però l’altra (una noia) segueix 
empresonada a causa de dos testimonis que 
la fan «responsable» d’un segrest, per més que 
la credibilitat d’aquests testimonis molta gent la 
consideri escassa.

La segona torna a referir-se a Ruanda i tracta 
d’un periodista responsable d’una cadena de 
web-televisió, que moltes vegades parla de les 
injustícies i desigualtats socials existents. Actual-
ment està empresonat en condicions gens ad-
missibles, aparentment amb tortures, i la crida 

es dirigeix a les autoritats per a que compleixin 
les obligacions que els imposa la Convenció 
contra la Tortura.

La tercera lamenta la diferència de criteri que 
Polònia aplica als refugiats ucraïnesos i no als 
d’altres ètnies o països de procedència, en es-
pecial als de l’Orient Mitjà. Encara que raons 
geopolítiques semblen exigir-ho, es recorda a 
Polònia l’obligació de complir clarament i sen-
se excepcions el contingut de l’Estatut del Re-
fugiat, el Conveni Europeu dels Drets Humans,  
el Conveni Europeu per a la Prevenció de la 
Tortura i la Convenció Internacional sobre l’Eli-
minació de Totes les Formes de Discriminació 
Racial.

La primera d’agost tracta d’un defensor dels 
dret humans a Egipte, dedicat professional-
ment a la defensa judicial d’altres defensors 
perseguits. Des del setembre del 2019, està en 
detenció provisional en diferents casos succes-
sius perquè les detencions provisionals se li va-
gin encadenant unes amb les altres i sempre 
continuï empresonat. Les acusacions són les 
habituals: ajuts al terrorisme, notícies falses, etc., 
amb acusacions vagues i gens provades. 

La segona, de Guinea, està dirigida a la junta 
militar que ha pres el poder davant de la pre-
tensió de l’antic president de forçar un nou 
mandat presidencial, no prohibeixi les manifes-
tacions i intenti restablir la convivència ciuta-
dana permetent les manifestacions pacífiques 
i reprimint només les violentes. Al mateix temps, 
es demana l’alliberament dels líders pacífics 
empresonats.

La  tercera crida, sobre Hondures, exposa el 
cas de quatre ciutadans de la minoria garífuna 
d’Hondures, una minoria poc coneguda d’èt-
nia negra, que van ser segrestats per un grup 
de 30 persones fa dos anys, sense que la policia 
hagi donat cap detall ni explicació. Els fets, la 
falta de dades i els silencis fan témer una ope-
ració per a que grups immobiliaris puguin apo-
derar-se de les seves terres per a construir-hi 
grans instal· lacions de la indústria turística.

Crides dels socis
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Comentari del llibre La pena de mort, aquesta desconeguda

uns enemics-, però tot i així, aquest samarità es 
compadeix del jueu ferit i en té cura”.

Finalment, no serà sobrer recordar un fragment 
bíblic (Lv 19,33-34).  “Quan un immigrant vingui 
a instal· lar-se al costat vostre, al vostre país, no 
l’exploteu. Al contrari, considereu-lo com un 
nadiu, com un de vosaltres. Estimeu-lo com a 
vosaltres mateixos, que vosaltres també vau ser 
immigrants al país d’Egipte”.

2) L’ESPOLIACIÓ DE TERRES A LES MINORIES ABO-
RÍGENS
Els principals perills que amenacen les diferents 
tribus aborígens d’aquest món, no son  les pi-
cades d’insectes, les mossegades de rèptils 
verinosos o la diversitat de feres salvatges que 
hi ha a les selves on viuen, sinó els espoliadors 
mancats d’escrúpols, atrets per les riqueses sen-
se explotar d’unes terres que han estat la llar 
dels seus habitants des de temps immemorials.

Força terratinents contracten sicaris que expul-
sen sense contemplacions els indígenes que 
fan nosa, amb l’objectiu d’implantar en el seu 
habitacle la ramaderia extensiva i conreus con-
traris als seus interessos reals, cremant o arrasant 
extensions enormes de terreny.
Els indígenes són, en molts casos, objecte de 
pressions perquè abandonin el seu territori, a 
fi de poder dur a terme projectes  extractius i 
agropecuaris que malmetran la natura, com 
ara els monocultius agrícoles, amb la conse-
güent emissió de gasos d’efecte hivernacle i  
erosió dels sòls.

Resumint, no és gens exagerat afirmar que l’ex-
pulsió de les seves terres, és gairebé com una 
pena de mort per als aborígens. O potser  seria 
millor dir “UNA PENA DE MORT EN VIDA”.

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

Podeu accedir a aquest llibre en pdf, i altres de l’au-
tor, a: http://imacxiom.com/

Imac Xiom i Sèllav Évilo, autors del llibre, van re-
galar amablement un exemplar a tots els mem-
bres que vam assistir a l’assemblea de l’ACAT, 
la qual cosa agraïm. Aquest llibre, curt, contun-
dent i clar tracta sobre diferents punts relatius 
als Drets Humans. Jo l’he llegit I l’he trobat tan 
directe, cru i ben descrit, que crec que el mi-
llor que podem fer és reproduir les frases més 
punyents  en els capítols “LES EMIGRACIONS 
FORÇOSES” i “L’ESPOLIACIÓ DE TERRES A LES MI-
NORIES ABORÍGENS”.

1) LES EMIGRACIONS FORÇOSES
“Els emigrants són persones que prefereixen ju-
gar-se la vida, aventurant-se a un viatge sense 
retorn per aconseguir un futur suposadament 
millor o només un món més digne, però massa 
sovint aquest somni s’esvaeix tan bon punt arri-
ben a la culta Europa o a la rica Amèrica on 
les seves societats opulentes, temoroses d’ha-
ver de compartir els seus recursos amb altres de 
més necessitats, fan que les forces de seguretat 
o els entrebancs administratius expulsin sense 
miraments els que aconsegueixen arribar”.

“Molts d’altres hauran quedat pel camí, aban-
donats a una mort segura, no sense abans patir 
una terrible agonia, morint de set i d’extenua-
ció al desert o engolits per les onades del mar. 
Cap problema: la sorra dels deserts o l’aigua 
dels oceans són tombes que oculten força bé 
els cadàvers; ningú no qüestionarà les mans 
ensangonades dels que han abocat els infortu-
nats a un calvari equivalent a la pena de mort”.

“Som gairebé mestres de la tecnologia moder-
na, però analfabets en l’amor al proïsme”

“Tant de bo que el nostre tarannà estigués més 
d’acord amb la paràbola del bon samarità, en 
la qual un comerciant samarità troba un jueu 
que ha estat assaltat, robat i ferit  per uns ban-
dolers -recordem que els samaritans eren consi-
derats per la majoria dels  jueus d’aquella èpo-
ca com uns impurs, menyspreables, gairebé 

http://imacxiom.com/
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Titulars i darreres notícies

La junta militar birma-
na executa quatre opo-
sitors
El Punt-Avui (26.07.2022)

La misèria s’estén a l’Afganistan en el 
primer any del retorn dels talibans 
CCMA (17.08.2022)

LA LLEI DE MEMÒRIA DE-
MOCRÀTICA A ESPANYA 
HA RESULTAT SER POC 
AMBICIOSA. NO S’INVES-
TIGARÀ CAP CRIM FRAN-
QUISTA NI ES JUTJARÀ 
NINGÚ. NO ES DECLARA 
TAMPOC EL CARÀCTER 
FEIXISTA DE LA DICTA-
DURA.  LA DECLARACIÓ 
D’IL· LEGALITAT DEL RÈ-
GIM FRANQUISTA ESDE-
VÉ SIMBÒLICA.  Tot i així, 
la llei  neix sota l’ame-
naça de derogació del 
PP quan pugi al poder.  
(Aprovada el 14.07.2022)

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

Camp de Tir 918: israel de-
porTa per la força més de 

mil palesTins
Publico (28.05.2022)

Colòmbia: Suspenen les 
ordres de captura con-
tra els caps de l’ELN
(Ejercito de Liberación Nacional)
El Punt-Avui (23.08.2022)
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https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2171593-la-junta-militar-birmana-executa-quatre-opositors.html
https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-nit/la-miseria-sesten-a-lafganistan-en-el-primer-any-del-retorn-dels-talibans/noticia/3180342/
https://www.publico.es/internacional/campo-tiro-918-israel-deporta-fuerza-millar-palestinos.html
https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/08/Cartell-5.jpg
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2183577-suspenen-les-ordres-de-captura-contra-els-caps-de-l-eln.html


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

Entre el cel i la terra
hi ha gent que vol viure en pau.
No et rendeixis, segueix somiant 
amb pau i prosperitat.
Quan es fondran els murs de la por?
Quan tornaré de l’exili 
i les meves portes s’obriran
al que és realment bo?
Anem a dormir!-Una altra sortida de 
sol.
Anem a dormir!-I el matí és aquí.
Ens masacraran.
Una mare envia un colom per a tu.
Els murs de la por es fondran algun 
dia.
I tornaré de l’exili.
Les meves portes s’obriran 
al que és realment bo.

Del nord al sud, 
d’oest a est,
escolteu la pregària de les mares.
Porteu pau. 
Porteu pau.
La llum s’eleva des de l’est a la 
pregària
de les mares per la pau.
Del nord al sud, 
d’oest a est,
escolteu la pregària de les mares.
PORTEU PAU. 
PORTEU PAU.

Text llegit a la Sinagoga Bet Shalom, en la 
Setmana per la pau 2022.

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

