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Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura

Activista en la gran lluita contra la tortura, la pena de mort
i altres tractes cruels, inhumans i degradants
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L’actriu iraniana Taraneh Alidoosti, sense vel i amb l’eslògan 
“Dona, vida, llibertat” en el seu Instagram. Ha estat detinguda!
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https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2231935-detenen-l-actriu-taraneh-alidoosti-per-incitar-als-disturbis.html
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Fa poc vaig anar a veure aquesta pel· lícula, que em va semblar impactant i que us recomano 
fortament.
La història ens explica que l’Argentina, entre l’any 1976 i el 1982, va patir un sanguinari règim militar 
que va pujar al poder amb l’excusa que al país hi havia molta violència política. Però el cert és 
que, en aquests set anys de dictadura militar, el terrorisme d’Estat va ser superlatiu. Militars, policies 
i grups paramilitars van perseguir, segrestar, torturar i assassinar dissidents polítics, a part d’un roba-
tori massiu de nadons dels quals es van apoderar il· legalment. A més, van instaurar els tristament 
cèlebres ”vols de la mort” com a mètode d’extermini, mètode consistent en llençar al mar milers 
de persones, prèviament drogades, amb la finalitat de fer desaparèixer els detinguts tot eliminant 
les proves del delicte. En definitiva, es pot dir que la dictadura argentina va ser una de les més per-
verses i violentes registrades al món.

Un cop exposat el context, parlem de la pel· lícula. Tracta, justament, del judici als nou generals 
que van comandar aquest terrorisme d’Estat, cinc dels quals van acabar amb una sentència de 
reclusió perpètua. No oblidem que l’any 1985, quan els militars van ser jutjats, aquests encara te-
nien molt poder i la policia estava encara molt “contaminada”. Alfonsín, el President que guanyà 
les eleccions el 1983, va ser molt valent i va ordenar que s’iniciés un judici als comandants de les 
forces armades responsables de la dictadura. Més tard, el seu Govern va nomenar Julio César 
Strassera com a Fiscal General per al judici. A la pel· lícula es veu ben bé com Strassera, conscient 
de la responsabilitat que requeia sobre les seves espatlles, no va acceptar ningú dels qui se li pre-
sentaven voluntàriament per col· laborar en la clarificació dels fets.  Ell afirmava que el seu equip 
se’l triaria ell; i així va ser. Va triar, doncs, el seu adjunt, Luís Moreno Ocampo, i plegats van crear un 
equip de vint joves universitaris, molt mentalitzats per a la recerca de les proves de les exaccions, 
que es van desplaçar per tot el país per tal de recollir-les. Strassera va rebre moltes amenaces, 
però aguantà heroicament les múltiples pressions dels simpatitzants del règim del terror. El judici 
contra els generals, que va durar cinc mesos, no s’hagués pogut dur a terme sense la determinació 
d’aquest valorós fiscal.

Argentina, amb l’esmentat judici, va donar un exemple al món que algun altre país, amb guerra 
civil i dictadura posterior, hagués pogut imitar.

Si podeu, aneu a veure la pel· lícula, que certament constitueix un molt valuós i pedagògic docu-
ment històric. 

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

Editorial - 
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IRAN HRM (Human Rights Monitor) Butlletí setmanal
de 22.11.2022

les conseqüències d’aquest crim contra la hu-
manitat. La comunitat internacional demana 
l’alliberament immediat de tots els detinguts, 
i, al mateix temps, qualsevol relació amb l’Iran 
hauria de dependre d’aquest alliberament.

El 19 de novembre de 2022, molts manifestants 
van ser assassinats i ferits per les forces de se-
guretat a les ciutats de Sanandaj, Marivan i Di-
vandarreh. Les forces de paisà van assaltar la 
ciutat de Villa Shahr a Sanandaj i van destruir 
les cases i els vehicles de la gent. Els mercenaris 
estatals van assaltar amb trets la gent als ca-
rrers de Piranshahr. Dels morts, s’han confirmat 5 
noms de Divandarreh i 4 de Piranshahr.

Iran Human Rights Monitor (l’Observatori de 
Drets Humans de l’Iran) demana a les Nacions 
Unides, al Consell de Seguretat, a la UE i als 
estats membres i a les organitzacions de drets 
humans que prenguin mesures immediates per 
evitar que les autoritats iranianes i l’IRGC matin 
persones indefenses a les ciutats del Kurdistan i 
la província de Kermanshah. Defensar els valors 
dels drets humans significa imposar sancions in-
tegrals, bo i sancionant l’IRGC i el Ministeri d’In-
tel·ligència com a violadors de drets humans. El 
tancament de les ambaixades de l’Iran garan-
teix que aquests agents no puguin operar en sòl 
estranger, vista la seva desestabilització de la 
pau i la seguretat de tots els ciutadans.

Les autoritats iranianes també estan enviant 
agents vestits de civil al lloc de les protestes per 
encobrir la massacre en curs a moltes ciutats, 
utilitzant-los per afirmar que els assassinats els 
cometen els mateixos manifestants i no les se-
ves pròpies forces. Això ha estat documentat 
a Izeh (província de Khuzestan), Sari (nord de 
l’Iran), i Tabriz (nord-oest de l’Iran), on agents 
de paisà van obrir foc contra la gent indefensa. 
A Izeh, un nen de 2 anys es trobava entre els as-
sassinats, així com Kian Pirfalak, de 10 anys, que 
va ser assassinat a trets mentre estava dins del 
cotxe familiar i només passava per allà.

L’assassinat de nens en aquestes massacres 
constitueix un greu crim contra la humanitat i 
requereix accions urgents per portar davant la 
justícia els responsables directes d’aquestes tra-
gèdies.

Per veure el butlletí original cliqueu aquí

Foto: Ozan Kose 
AFP - Getty Images

El 22 de novembre va marcar el 68è dia de 
protestes a nivell nacional en més de 243 ciu-
tats, amb 485 noms confirmats dels més de 600 
manifestants assassinats, mentre que més de 
30.000 manifestants estan detinguts. En només 
els 3 dies de protestes del 15 al 17 de novem-
bre, més de 42 persones van ser assassinades.

Malgrat que Khamenei va afirmar posar fi als 
“disturbis”, la revolució democràtica de l’Iran 
continua per tercer mes. Moltes universitats 
van ser escenari d’assentades, i ciutats de tot 
l’Iran van continuar les protestes en suport del 
poble del Kurdistan, testimoni d’una massacre. 
Aquesta setmana els camioners s’han sumat a 
les vagues simultànies de comerciants i propie-
taris de botigues.

El dilluns 21 de novembre de 2022, en la mas-
sacre que va tenir lloc al Kurdistan, l’IRGC hi va 
portar vehicles blindats i helicòpters.

La setmana passada les autoritats van cometre 
un altre crim contra la humanitat en assassinar 
desenes de persones a Javanrud (província de 
Kermanshah). Es van confirmar vuit noms. Testi-
monis visuals van informar que les forces militars 
utilitzaven armes i armament semipesat per dis-
parar joves i dones.

La seguretat de l’estat i les forces especials van 
traslladar armes militars i vehicles blindats a la 
ciutat de Mahabad (província de l’Azerbaidjan 
Occidental), van tallar l’electricitat de la ciutat 
i van disparar sense parar a les cases de la gent 
que estava als carrers. A l’estat de Mahabad, 
les forces van arrestar un gran nombre de per-
sones i joves.

El HRM de l’Iran ja va afirmar, en la seva de-
claració del 15 d’octubre, la necessitat de for-
mar un equip internacional d’investigació de 
fets per visitar les presons de l’Iran i investigar 

https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/11/Newsletter-Nov232022-Iran-HRM-1.pdf
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Nicaràgua: enfrontar la tortura psicològica

Sabeu que anem seguint la situació de drets hu-
mans a Nicaragua, en contacte amb persones 
d’allà. La persecució que enfronten associa-
cions i persones que defensen els drets humans, 
les feministes, les opositores, etc., considerades 
indesitjables pel govern actual. 
Fa unes setmanes ens van enviar un breu vídeo 
sobre “L’estratègia de tortura del règim Orte-
ga-Murillo” que us recomanem1.

Aquest vídeo explica una realitat que fa uns 
anys que investiga i denuncia, amb molta ve-
hemència i preocupació, el Relator contra la 
Tortura, el suís Nils Melzer. Sempre diu que ens 
cal trobar noves formes per trencar la gran im-
punitat davant la tortura. Una impunitat molt 
generalitzada, arreu. I també l’hem sentit ex-
plicar que les formes habituals de tortura han 
canviat. 

Ja fa uns anys ens va demanar a les organit-
zacions que responguéssim un qüestionari so-
bre la tortura psicològica. Estava detectant 
una bretxa entre l’augment de les pràctiques 
de la tortura psicològica i les possibilitats de la 
Convenció i del Protocol, per prevenir-la, de-
tectar-la i sancionar-la i volia fer un informe pel 
Comité de Drets Humans de l’ONU.

Al vídeo de les entitats nicaragüenques escol-
tem com, amb la tortura psicològica, inten-
ten doblegar les persones. És la tortura que en 
diuen blanca que, pels seus senyals invisibles, 
cal investigar-la molt bé.

Doblegar el cos fent-los passar gana i fent-los 
sentir en deute pel que els donen, retenir-los 
allò que els familiars els porten com a càstig, 
negar-los el paper higiènic, etc. més de 24h, 
portar l’uniforme brut durant 8 dies, confinar-los 
a cel·les insalubres sense sortir durant dies, ne-
gar-los l’atenció i el tractament mèdic ade-
quats, etc.

Doblegar la ment amb l’aïllament total de cap 
relació -ni amb els carcellers- i amb permanent 
vigilància i interrogatoris recurrents, prohibint-los 
llegir, mantenint-los amb llum artificial 24h al dia 
o amb penombra constant.

Doblegar el cor, l’esperit i l’ànima negant les 
visites periòdiques dels familiars, mantenir-los in-
comunicats i sense cartes ni fotos, tampoc dels 
seus fills menors d’edat i/o a l’exili, amenaçar-los 
amb maltractar-los, assetjament emocional 
amb paraules falses sobre la família, etc.

Tenim un camí llarg a fer, també per doblegar 
la tortura. I per acompanyar a quines l’enfron-
ten.

Montserrat Fenosa i Choclan
Vicepresidenta de l’ACAT

1.- L’enllaç al vídeo en castellà, dura 4 minuts: 
https://www.youtube.com/watch?v=s_Nix0LN-
H_U

A la darrera reunió de Junta  una brillant idea 
es va desenvolupar entre tots : 
I per què, aprofitant que el butlletí 142 conté la 
foto d’Assange a la coberta i un article a l’in-
terior, no li enviem el butlletí a la presó de Lon-
dres?  

Segurament a en Julian li podria plaure. La idea 
va ser acollida per unanimitat i la FIACAT va tro-
bar l’adreça de la presó. Ens plau publicar les 
cartes en anglès i català.  

Els butlletins núm. 142, en català i castellà, i l’es-
crit en anglès van ser enviats a en Julian Assan-
ge el divendres 14 d’octubre del 2022.

La junta d’ACAT

Cas Julian Assange

https://www.youtube.com/watch?v=s_Nix0LNH_U
https://www.youtube.com/watch?v=s_Nix0LNH_U
https://acat.pangea.org/cas-julian-assange/
https://acat.pangea.org/cas-julian-assange/
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02.10.2022 - Sembrant esperança

Diumenge 2 d’octubre, a les 17h, ha tingut 
lloc al Santuari de Santa Maria de Puiggra-
ciós un acte organitzat per l’ACAT (Acció 
dels cristians per l’abolició de la tortura), 
amb el suport de les dues germanes Bene-
dictines que es cuiden del Santuari, Maria 
Teresa Botey i Roser Caminal. 

Ha presentat l’acte la Núria Ortín, sòcia de 
l’ACAT. Aquest acte ha estat organitzat 
amb un objectiu múltiple:

- Primer objectiu: difondre els objectius de 
l’ACAT de lluitar contra la tortura i la pena 
de mort, de defensar els Drets Humans 
arreu del món i denunciar tot maltracta-
ment cruel i inhumà.

Per això, la Montserrat Martínez, secretària 
de l’ACAT, ha fet una breu explicació de 
què és l’ACAT.

Després, la Montserrat Fenosa, vicepresi-
denta, ens ha dit com actuem a través de 
les Crides, escrivint Cartes a les autoritats 
pertinents on hi ha casos de vulneració de 
Drets Humans; a aquestes Crides es poden 
adherir els socis, 
lliurement, en-
viant Cartes 1, 2 
o 3 cops al mes.

A tall d’exem-
ple, la Montse-
rrat Fenosa  ha 
fet referència 
als maltracta-
ments causats a 
Facundo Mola-
res, ex-guerriller 
argentí de les 
FARC, avui en llibertat. 

A continuació, el president, Emili Chalaux, 
ha parlat de la FIACAT, entitat internacio-
nal que agrupa una trentena d’ACATs; la 
FIACAT ha fet uns comunicats a propòsit de 
la detenció preventiva i la sentència dels 9 
presos polítics catalans.

Tot seguit, l’Emili Chalaux  i el tresorer, Oriol 
Llobet, ens han parlat del cas del pres a 
Múrcia, Luis José Galán. 

- Segon objectiu: reflexionar junts sobre la 
pena de mort. Per això s’ha visionat el do-
cumental “La vida”, en DVD, sobre el corre-
dor de la mort a Texas, des del punt de vista 
de diferents persones relacionades (presos 
en el corredor de la mort, familiars, funcio-
naris, capellà...); a aquest documental, de 
28 min. de durada, han seguit uns comen-
taris per part dels assistents a l’acte. 

- Tercer objectiu: solidaritzar-nos amb la 
campanya “Sembrem esperança”:
Hem plantat una olivera per la llibertat de 
Pablo López Alavez i en solidaritat amb els 
altres defensors mediambientals mexicans 
represaliats. 

Amb aquest senzill gest ens hem sentit en 
comunió amb les altres 32 organitzacions 
de 8 països, així com 142 comunitats i orga-
nitzacions de 15 Estats de Mèxic que han im-
pulsat la Campanya “Exigim l’Alliberament 
de Pablo. Seguim Sembrant Esperança”, 
iniciada el 15 d’agost, amb la plantació de 
144 arbres al cerro d’Oaxaca, un arbre per 
cada mes dels 12 anys de presó arbitrària.

Pablo López Alavez és un defensor del 
dret al territori, 
al bosc i a l’ai-
gua dins la seva 
comunitat indí-
gena zapote-
ca de San Isidro 
Aloápam -Sanis- 
a l’Estat d’Oaxa-
ca, a Mèxic, des 
de fa 20 anys. 

Montse Fenosa 
ha llegit el Mani-
fest i hem escol-

tat la cançó “Pablo Bosque”.

Com a cloenda, donant-nos les mans, en 
rotllana i amb esperit de pregària i d’espe-
rança, hem cantat: “Amistat, uneix-nos, lli-
bertat deslliura’ns; germans, el demà serà 
millor”. 

Si voleu veure un vídeo de l’acte, cliqueu aquí

Montserrat Martínez i Deschamps
Secretària de l’ACAT

https://www.youtube.com/watch?v=AdKYgDoyuh8
https://youtu.be/LTAF3CHEu58
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Segons ens acaba d’informar la FIACAT, aquests darrers anys 13 estats africans van abolir la pena 
de mort: el 2007, Ruanda; el 2009, Togo i Burundi; el 2010, Gabon; el 2012, Benín; el 2015, Rep. del 
Congo i Madagascar; el 2016, Guinea (Conakry); el 2018, Burkina Faso; el 2020, Txad; el 2021, Sie-
rra Leona; el 2022, la República Centrafricana i Guinea Equatorial. Actualment, 25 dels  55 estats 
membres de la Unió Africana han abolit la pena de mort  i 16 estats practiquen una moratòria per 
les execucions.

Emili Chalaux i Ferrer
Oriol Llobet i Rivas

En quin punt es troba l’abolició de la pena de mort al continent 
africà?

Otto Weidt, l’Schindler de Berlín
Davant els genocidis del règim nazi i les aberracions racistes dels seus dirigents, sabem de diferents 
persones que, posant en perill llurs pròpies vides, van intentar salvar d’una mort segura tants jueus 
com van poder, eludint valentament les lleis injustes i aberrants del moment.
L’Alemanya d’avui honora aquestes persones (se n’han pogut inventariar unes 600) com a “herois 
silenciosos”, entre els quals sobresurt Oskar Schindler, probablement el cas més conegut gràcies a 
la fabulosa pel· lícula de Steven Spielberg.

Un altre dels destacats és Otto Weidt, que té un petit museu al barri jueu de Berlin que jo vaig poder 
visitar, just abans de la Trobada d’ACAT europees.
És sabut que, des del 1933, els jueus són exclosos de la vida pública i víctimes de lleis molt injustes 
que acabaran portant-los als camps de concentració per a ser-hi exterminats. Perversitat majúscu-
la només atribuïble a líders mentalment malaltissos.

El 1936, Otto Weidt creà una fàbrica de raspalls i escombres, productes que lliurarà a l’exèrcit ale-
many. Per a fabricar-los, contracta jueus cecs o sords a fi i efecte de protegir-los del furor racista, 
negant-se fins i tot a què portin l’estrella groga durant el treball. 
Gràcies a subornar agents de la Gestapo, se’n va sortint fins el 1942, on els operaris són finalment 
detinguts. Es desviu llavors per organitzar amagatalls per als jueus i per lliurar-los falsos documents 
d’identitat, tot germanitzant els noms.

A la seva mort, el 1947, ja acabada la segona guerra mundial, l’oblit amaga la seva història; però 
uns anys més tard serà honorat “just entre les nacions”.

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

 La Pena de Mort a l’Àfrica 
(desembre 2022) 

Han abolit la pena de mort 

Angola 
Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cap Verd 
Comores 
Costa d’Ivori 
Djibouti 
Gabon 
Guinea Bissau 
Guinea Conakry 
Guinea Equatorial 
Madagascar 
Maurici 

Moçambic 
Namíbia 
Sant Tomè i Príncep 
Rep. Àrab Sahrauí  
         Democràtica 
República Centreafricana 
República del Congo 
Rwanda 
Seychelles 
Senegal 
Sierra Leona 
Sudàfrica 
Togo 
Txad 

S’hi aplica la pena de mort 

Botswana 
Egipte 
Etiòpia 
Gambia 
Lesotho 
Líbia 
Nigèria 
Rep. Democràtica del Congo 
Somàlia 
Sudan 
Sudan del Sud 
Uganda 
Zimbabwe 

En blanc: La tenen, però no s’aplica 
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Trobada d’ACATs europees a Berlin

El cap de setmana 12 i 13 de novembre de 2022 va tenir lloc la trobada d’ACATs europees a Ber-
lín, organitzada per l’ACAT alemanya, amb representants de diverses ACATs i membres de la FIA-
CAT; cal assenyalar, entre aquests darrers, la presencia i el treball de Marie Salpathi i de Corentin 
Mançois. L’Emili Chalaux i la Montserrat Martínez van representar la nostra ACAT.

Va donar la benvinguda el president de la FIACAT, Paul Angaman, 
que va subratllar la necessària lluita pels Drets Humans des de la 
perspectiva cristiana. L’encontre va ser molt enriquidor; especial-
ment per les relacions humanes i de treball que es van establir entre 
els assistents; només em referiré a dues exposicions: al testimoni im-
pactant de Yaovi Azonhito, de l’ACAT Benín, que va passar 20 anys 
al corredor de la mort i que finalment va ser alliberat perquè al seu 
país va ser abolida la pena de mort, el 2012; i a la presentació, per 
part de Cécile Auriol, de l’ACAT Bèlgica, del programa de partici-
pació en el festival de films de drets humans, amb les projeccions 
“Shadow games” sobre els migrants menors no acompanyats. 

Va ser un valor 
afegit coincidir 
amb representants 
d’ACATs africa-
nes que tractaven 
durant aquella 
setmana l’aboli-
ció de la pena de 
mort a diferents 
països del conti-
nent africà.

Molts representants de les diferents ACATs són jo-
ves, però a totes hi ha el mateix problema d’en-
velliment dels socis; cal que tots ens esforcem en 
renovar el nombre i l’edat dels membres de les 
ACATs.

La trobada es va plantejar en continuïtat de la re-
unió mantinguda a Barcelona l’octubre de 2019. 
Els assistents vam votar, d’entre 12 propostes, les 
línies de reflexió fins a la propera trobada de les 
ACATs europees: es tracta de denunciar els lligams entre la tortura i els objectius financers.

Montserrat Martínez i Deschamps
Secretària de l’ACAT
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Qatar: Digue’m què em pagues i et diré a què juguem

L’esport és una activitat humana estrictament 
reglamentada; les normes que el regulen pro-
curen la igualtat d’oportunitats, la competitivi-
tat, la superació individual –i la col· laboració 
quan és per equips- i el respecte al contrari en 
la consecució de l’objectiu, que és la victòria. 
L’esport sembla que fomenta el bo i millor del 
que som, o volem ser, com a societat.

Qualsevol esport és un bon mitjà per apropar 
gent de diferents llocs, costums, idiomes i cul-
tures: tots accepten les mateixes estrictes nor-
mes que els defineixen. Podem dir que l’esport 
és individualment i col· lectiva, una molt bona 
activitat a promoure.

Organitzats a gran escala, els esports són un 
fenomen que atreu les multituds, i que la tec-
nologia de comunicacions ha súper potenciat, 
convertint l’esport en una plataforma ideal per 
a què els missatges que s’hi aboquen arribin al 
gran públic, arreu. Publicitat assegurada, l’ex-
plícita... i l’encoberta. I aquesta publicitat no 
està sotmesa a les normes estrictes, ni a la disci-
plina, ni a la moralitat dels esports dels quals se 
n’aprofita.

Els missatges que s’hi aboquen són potencial-
ment perillosos per a la moral col· lectiva, quan 
es fan servir per a vessar continguts ideològics i 
polítics que miren d’afavorir una manera de fer, 
pensar i viure que no es correspon amb el que 
podem qualificar de ‘moralitat acceptable’, i 
que palesen que la igualtat d’oportunitats que 
promou l’esport aquí, ara desapareix i es ba-
nalitza en el tot s’hi val. Aquests són missatges 
sovint no explícits: sempre sibil· lins. 

Va passar als JJOO de Berlín del 1936, amb el 

missatge de la superioritat nazi; el 1980, a Mos-
cú, per distreure l’opinió pública sobre la guerra 
a l’Afganistan; el 2008 a Pequin per mostrar una 
Xina com un país avançat, modernitzat i supe-
rior en tots els àmbits; el 2016 per mostrar Rio de 
Janeiro com una ciutat cosmopolita, apaiva-
gant el personal a la força. En el cas de Rio de 
Janeiro hi ha enormes diferències en els Índex 
de Desenvolupament Humà (IDH) entre els ba-
rris de la mateixa urbs: Gàvea. IDH: 0,970, igual 
que Austràlia, segon país amb IDH més elevat 
del món, mentre que Complexo do Alemão. 
IDH 0,711 és menor que Guinea Equatorial 
(0,719, #118 al món.

El missatge de Qatar és senzill: un país minúscul, 
sense cap noció de Drets Humans, però amb 
molts diners, pot subornar a dojo per llençar 
l’anunci de què ells existeixen, que són petits 
però no poca cosa, que tenen quelcom a dir 
en l’Orient Mitjà i al món, i que són capaços de 
fer o comprar qualsevol cosa i persona per a 
aconseguir els seus objectius particulars i a l’ho-
ra, mostrar al món la seva supèrbia sense es-
crúpols, al cost que sigui: en la compra de vots 
de la FIFA, de morts, de l’esclavatge i de silenci 
que han pagat (veure quadre de despeses ofi-
cials).

I com que hi ha qui es deixa subornar, mentre hi 
hagi rucs, hi haurà qui va a cavall, o dit d’una 
altra manera: digue’m què em pagues i et diré 
a què juguem. Compte: l’esport és digne i no 
és corrupte. Algunes persones d’algunes institu-
cions, indignes i molt, molt corruptes.

Oriol Llobet i Rivas
Tresorer de l’ACAT
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La primera crida de setembre presenta el cas 
d’una defensora dels drets humans de Mèxic 
que està criminalitzada acusant-la d’atacs a 
vies de comunicació i robatori. No tenim da-
des sobre els fets, però tant una condemna a 
vint anys de presó com el fet que l’han inter-
nada en una presó d’alta seguretat amb un 
règim molt restrictiu, fan suposar que hi ha una 
intenció d’escarmentar-la.

La segona es refereix al cas d’un predicador 
de l’Aràbia Saudita que forma part d’un mo-
viment islamista que pretén la reforma pacífi-
ca, l’estat de dret, la llibertat d’expressió i el 
respecte dels drets humans en el país, tot dins 
la cultura islàmica. És un religiós influent i, per 
això, està empresonat des de fa cinc anys i 
amb molts períodes d’aïllament.

La tercera correspon a Sri Lanka, un dels estats 
amb més desapareguts del món. Presenta el 
cas d’un periodista segrestat l’any 2010, del 
qual no se’n té cap notícia, tret que, de tant 
en tant, se sap algun fet judicial sobre possi-
bles sospitosos, fets que depenen de la situa-
ció política de cada moment. La crida s’ha 
fet més aviat per a mantenir viva la memòria 
del cas.

La primera del mes d’octubre comenta el cas 
d’una militant periodista que va treballar per 
a la introducció a la Xina del moviment #Me-
Too, juntament amb informacions sobre les 
manifestacions prodemocràcia a Hong Kong. 
Planteja les decisions del sistema político-judi-
cial xinès que, sense que s’hagin fet públics els 
motius, li torna a fer repetir una condemna de 
presó que ja havia complert.

La segona tracta un cas de Bahrain, de dos 
homes condemnats a mort fa vuit anys, per 
un assassinat que neguen haver comès. Con-
demnats sense cap prova i només per auto-
confessions arrencades sota tortura; a més, les 
unitats especials d’investigació de la policia 
havien trobat l’any 2018 informes mèdics que 
provaven les tortures. Malgrat aquest últim 
descobriment, els tribunals van mantenir les 
condemnes, de manera que els presos conti-
nuen al corredor de la mort.

La tercera d’octubre parla del cas d’un home 
a la República Democràtica del Congo que 
va matar la seva dona públicament en un 
mercat. L’home va ser jutjat ràpidament en 
tres dies i condemnat a mort. Però el país té 
una moratòria tàcita, en la qual des de fa uns 
vint anys es continuen dictant condemnes a 
mort que no s’executen, de manera que es 
converteixen en una angoixant espera per als 
500 condemnats, que actualment no saben 
quan l’Assemblea Nacional prendrà una reso-
lució.

La primera de novembre insisteix en el cas 
d’una nena desapareguda al Paraguai des 
de fa dos anys, que podria haver estat assassi-
nada perquè no es coneguessin altres fets cri-
minals dels soldats, en el curs de les lluites entre 
l’exèrcit regular i grups de guerrillers. Malgrat 
la intervenció de l’Alta Comissionada de les 
N.U. per als Drets Humans i del Grup de Treball 
de les N.U. per a les Desaparicions Forçades, 
no s’ha aconseguit cap resultat.

La segona crida es refereix a la violenta re-
pressió de les marxes pacífiques convocades 
pel partit Moviment per al Renaixement del 
Camerun el 22 de setembre del 2020, que té 
a hores d’ara 94 quadres, membres i simpatit-
zants empresonats i condemnats a penes de 
sis mesos a set anys de presó, entre ells els diri-
gents del partit. Es dona, a més, la circumstàn-
cia que la constitució del Camerun protegeix 
explícitament la llibertat de reunió i de mani-
festació pacífica. 

La tercera crida de novembre recull el cas de 
l’últim defensor dels drets humans que conti-
nua empresonat a Burundi i que s’intenta alli-
berar. En aquest país, hi ha hagut una sèrie de 
converses entre membres de la Unió Europea 
i el nou govern del país, que han pogut fructi-
ficar amb una certa retirada de les sancions i 
una  represa dels intercanvis comercials. La si-
tuació no és òptima, però molt millor que amb 
l’anterior govern, de Pierre Nkurunziza.  

Crides dels socis
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Titulars i darreres notícies

La campanya “Esenciales”, per re-
gularitzar 500.000 immigrants, ha 
aconseguit lliurar 611.821 signatu-
res, verificades, per a la I.L.P.
https://esenciales.info/

La Junta colpista birmana imposa 
més anys de presó a Suu Kyi
Deutsche Welle-dw.com (12.10.2022)

Més de 800 detinguts i 
desapareguts a egip-
te durant la ciMera 
del cliMa
principal.cat (19.11.2022)
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L’Iran elimina la policia 
de la moral després de 
les protestes per la mort 
de Mahsa Amini
RAC1.cat (05.12.2022)

Presenten la primera querella 
contra la comissaria de la Via 
Laietana, per crims de lesa 
humanitat
vilaweb (16.11.2022)

Premi Nobel de la Pau 2022: 
Activistes contra la invasió 
d’Ucraïna

El Premi Nobel de la Pau 2022 
ha estat atorgat a Ales Bialiatski, 
activista polític bielorús, al Cen-
tre de Llibertats Civils d’Ucraïna 
i a l’ONG russa Memorial, repre-
sentada per Jan Ratxinski, i fou 
lliurat a Oslo el passat 6 d’octu-
bre.
Memorial, que ja va denunciar la 
repressió a l’època de l’URSS, 
ara acusa Putin de justificar una 
guerra “insana i criminal” amb 
els seus atacs al nacionalisme 
ucraïnès.  Les tres organitzacions 
premiades van ser distingides per 
la tasca de “promoure el dret a cri-
ticar el poder i protegir els drets 
fonamentals dels ciutadans”. En 
definitiva, el Premi Nobel 2022 
esdevé un clam contra la invasió 
russa i és un premi a la lluita pels 
Drets Humans a Rússia, Bielo-
rússia i Ucraïna.
naciodigital.cat (07.12.2022)

PRIMERA EXECUCIÓ A IRAN  catalunyapress.cat (08.12.2022)

SEGONA EXECUCIÓ A IRAN elnacional.cat (12.12.2022)

TERCERA?... QUARTA?...  Iran Human Rights Monitor (Actualització diària)

10.12.2022 - Aniversari 
de la Declaració Univer-
sal de Drets Humans
Alt Comissionat Drets Humans (ohchr.org)

https://esenciales.info/
https://www.dw.com/es/junta-golpista-birmana-impone-m%C3%A1s-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-a-suu-kyi/a-63410715
https://www.principal.cat/ca/mon-global/20221119/3502-egipte-cop27-cimera-clima-detinguts-manifestants
https://www.rac1.cat/internacional/20221204/103048/iran-suprimira-policia-moral-protestes-mort-masha-amini-jove-kurda-modificacio-llei-vel.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/presenten-la-primera-querella-contra-la-comissaria-de-la-via-laietana-per-crims-de-lesa-humanitat/
https://www.naciodigital.cat/noticia/240482/nobel-pau-2022-premia-activisme-civil-bielorusia-russia-ucraina
https://www.catalunyapress.cat/article/internacional/2022-12-08/4100824-primera-execucio-iran-per-protestes-contra-mort-masha-amini
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/iran-executa-public-segon-manifestant-participar-protestes_932349_102.html
https://iran-hrm.com/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
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Segrests i desaparicions forçades a Mèxic:
Participació de la nostra ACAT en una Comissió Internacional

En un món tan meravellós, on l’’ésser humà ha acabat sent 
tan miserable, costa apostar per les segones oportunitats. I 
encara més, amb la gent que ha passat per la presó. Però 
els mercedaris sempre han cregut, per damunt de tot, en la 
llibertat i la dignitat de les persones. El llibre Condemnes com-
partides, de la Núria Ortin Martínez, repassa vivències dels 
mercedaris en el món de la presó.

«Quan vaig entrar tenia molta por. Vaig entrar fàcilment i a la 
vegada va ser tan difícil sortir… I la presó no és per a la gent, 
les persones necessitem ser lliures.» (Titiana)

«Ningú no pot saber exactament quin és el patiment que es 
genera dins de la presó sinó és en qualitat de pres… Et que-
des amb una nuesa existencial, no tens possibilitat de projec-
tar-te en res, simplement ser testimoni del temps que passa.» 
(José María)

«Vaig obrir els ulls, i després un es queda en xoc… la ment hu-
mana davant una tragèdia és com que es protegeix… i quan 
vaig veure les esposes em vaig quedar estupefacte.»   
(Joseph)

«La meva família no s’ho podia creure. Jo crec que ningú no s’ho podia imaginar. Va ser horrible 
quan es van obrir les reixes per ingressar a la presó.» (Alejandra)

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.

Recomanacions

La nostra ACAT ha tingut, des de fa anys, inten-
sos contactes amb el Comité Cerezo, l’objectiu 
del qual és la defensa de Gabriel i Edmundo, 
dos membres de l’Exèrcit Popular Revoluciona-
ri (EPR) d’Oaxaca, segrestats per membres de 
l’Exèrcit de Mèxic el 25 de maig del 2007. Cal 
saber que aquest tipus de situació és, desgra-
ciadament, molt freqüent en aquest país, on 
les desaparicions ultrapassen, oficialment, les 
105.000 (de 1965 a maig 2022).

El Comité Cerezo ha creat una Comissió inter-
nacional de seguiment (CIS) amb la finalitat 
de lluitar contra les desaparicions forçades. En 
aquest sentit, ha demanat la participació te-
lemàtica de la Montserrat Fenosa, la nostra vi-
cepresidenta, que ha acceptat de formar-ne 
part en nom de l’ACAT. Una primera sessió ja 
va tenir lloc el 2 de novembre del 2022, i la pre-
sentació pública ha tingut lloc el passat 8 de 
desembre a Ciutat de Mèxic.

Afegim aquí que la “Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación”, ratificant la sentència d’una 

jutgessa mexicana, ha decretat que es pugui 
fer la recerca dels desapareguts allà on calgui, 
incloent-hi les casernes militars, a fi i efecte que 
la Comissió especial de recerca (CEB) pugui in-
vestigar-ho.

La CEB, composta pel Procurador general, la 
Fiscalia nacional, el Secretariat de la defensa 
nacional (militars), els representants de les fa-
mílies dels dos desapareguts, els seus represen-
tants legals i els observadors internacionals de 
l’ONU, té per objectiu retrobar els desapare-
guts siguin on siguin, sense descartar les caser-
nes militars.

La CIS té la tasca de control de l’eficàcia dels 
treballs de la CEB. Dintre de les funcions de se-
guiment de la CIS hi ha la difusió a nivell interna-
cional, les recerques i l’acompanyament de les 
famílies i organitzacions participants a la CEB.

Per a més informació clica aquí

La Junta (09.12.2022)

https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3926&lang=es


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

Infant de la pau

Aquest gran silenci, després d’una gran desgràcia.
Muts d’horror, ruïnes s’alcen vers el 
cel, com uns dits que exhorten. 
Silenci de mort. 
Enterrats sota la cendra, mil enyorances,
un milió d’esperances, i tant d’amor.
Una dona de posat greu embolcallada
en groc d’esperança, immobil com una 
pedra, porta en braços un infant.
També la dona resta muda encara pel dolor.
Però l’infant viu, llança amb les seves manetes 
colomins a l’aire.
Batent les ales, pujant amunt, escampen 
lluminositat, per sobre de les ruïnes, per sobre 
del dolor.
I un estel s’hi afegeix, groc daurat igual que la mare 
i l’infant: groc d’esperança, estel d’esperança.
Que el teu naixement nadalenc faci que la teva pau s’elevi, sempre de nou, per 
damunt de les nostres ruïnes.
No deixis que de l’odi torni a neixer més odi, ni més injustícia de la injustícia.
Que la teva llum brilli fins i tot a través de les ruïnes.
Fes que del munt de pedres, en surtin flors i no pas noves desgràcies.
Mostra’ns que l’amor és sempre més fort que la violència.
Infant de la pau, dona’ns, sempre de nou, la teva pau.

Imatge i text: Beate Heinen (trad. Heide Axmacher)

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

