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Que en sabem 
dels CENTRES PENITENCIARIS de Catalunya ?

Catalunya viu un moment greu 
de repressió i tenim polítics 

a la presó: son presos polítics i 
-

tema espanyol abocat a tallar 
tota expressió de sobiranisme 
portada a la pràctica.

Potser com mai en la demo-
cràcia constitucional espanyol 
havíem parlat tant de presons, 

catalanes.
 

penitenciari estant transferits a 
Catalunya, i que cap altra au-

aquesta transferència.

que en sap dels Centres peni-
tenciaris de Catalunya i si es fan 
bé les coses. Perquè cal parlar 
insistentment dels presos polí-
tics, però també cal mirar que 
passa en el regim penitenciari 
dels presos comuns.

No cal ser un jurista amb les se-
ves múltiples especialitats, ni 
personal que presta serveis en 
l'Administració penitenciària, 
per poder adonar-se de profun-

-

grants que hi ha a les presons. 
Els propis reclusos, com els seus 
familiars, ens ho podrien expli-
car. 

Des de les Universitats de Ca-

de que passa a les presons. Les 
Facultats i Escoles amb graus, 

jurídic ja fan aquesta mirada, 
però ha calgut crear platafor-
mes universitàries de molta més 
militància i anàlisi del que pas-
sa a les presons per incidir a la 
pràctica i a la denúncia, tant a 
les Institucions com a la opinió 
pública, tot reivindicant qualse-
vol dret vulnerat dels reclusos.

-
grat la legislació, té grisos o 
negres en la seva transparència 

-
ció penitenciària les coses són 

-
retat.

Les entitats universitàries dedi-
cades a resseguir la vida cancel-
laria de Catalunya no només són 
necessàries, sinó que són una 
esperança real de dignitat del 
nostre País.

Un treball en marxa des de la 
Universitat de Barcelona és el 
seu “Observatori del Siste-
ma Penal i els Drets Humans” 
(OSPDH) que està integrat per 
professors, estudiants, gradu-
ats, postgraduats i professionals 
que mitjançant activitats de 
recerca, docents i d'observació 
de les institucions del sistema 
penal treballen per la cultura 
dels drets humans, defensar els 
drets i llibertats de les persones 
i enfortir els principis i valors de 
l'Estat democràtic de dret.

diferents àrees de treball i de 
-

la Cultura política i valors de-

-

-
ma penal, joves i menors. Una 
feinada acadèmica que com-
plementen amb posicionaments 
públics de denúncia, quan cal.

Aquest és el cas del “Manifest: 
No Més Morts a la presó” del 
col·lectiu  “Familias contra 
la Crueldad Carcelaria”, que 

i el va donar a conèixer, i que 
reproduïm integra en aquest LO 
CAMPUS.

la seva feina diària de treball 
i de denúncia, posa molts mi-
ralls a les males pràctiques 
i constantment rep critiques  
negatives incendiaris, última-

-
cions sindicals de la UGT Pre-
sons i Comissions Obreres per 
unes entrevistes del Director de 

-
ferents programes de TV3.

Reproduïm també a continuació 
textos sobre la Polèmica: els 
dos escrits de crítica dels Sindi-
cats, com també reproduïm la 

La Universitat com la socie-
tat democràtica en general, 

-
grants injustícies comeses a les 
nostres presons sobre reclusos 
-suposats delinqüents o delin-
qüents jutjats-, ni tolerar per 
un mal entès corporativisme 
que la transparència sigui mal-
mesa a tota hora. 

Els 14 centres penitenciaris a Catalunya

1. Centre Penitenciari Brians 1 
/ Carretera de Martorell a 
Capellades, km 23a 
Sant Esteve Sesrovires.

2. Centre Penitenciari Brians 2 
/ Carretera de Martorell a 
Capellades, km 23a 
Sant Esteve Sesrovires.

3. Centre Penitenciari de 
Dones de Barcelona / Carrer 
Doctor Trueta, 76-98 de Bar-
celona (Coneguda com: la pre-
só de Wad-Ras).

4. Centre Penitenciari de 
Joves / Carretera del Masnou 
a Granollers, km 13,425 a 
La Roca del Vallès.
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MANIFEST: No Més Morts a la Presó
Respecte als drets de les persones preses

Som familiars de persones que estan 
preses i també de persones que van 

morir a la presó. Som entitats, col·lec-
tius i persones que treballem pels drets 
de les persones preses i que exigim que 
es respectin els seus drets i la seva digni-
tat. Hem decidit reunir les nostres veus 
per trencar el silenci i l'opacitat que en-
volta la situació existent a les presons.

Les morts a la presó són un problema 
insostenible. Exigim a les autoritats que 
deixin de mirar cap a una altra banda. La 

la Gina i molts més sobre les quals no 
coneixem la seva història. Morts de per-
sones sota custòdia de l'Estat que s'ac-
cepten i normalitzen pels qui dirigeixen 
les presons.

L'any 2017 van morir 41 persones a les 
presons de Catalunya. Segons les esta-
dístiques de la Generalitat, 8 persones 
van morir per suïcidi, en 9 casos s'asse-
nyala una causa “desconeguda”, 5 van 
morir per sobredosi i 19 per malalties.

Els “suïcidis” a la presó, en moltes ocasi-
ons, es produeixen quan les persones es 
troben en règim d'aïllament. L'aïllament 
a la presó imposa un règim de vida a les 
persones que consisteix en el tancament 
en solitud durant la major part del dia, 
entre 18 i 22 hores. Hi ha persones que 

-
grat que les normes internacionals per 
al tractament de les persones recloses, 
conegudes com les “Regles Nelson Man-
dela”, que estableixen que el temps mà-
xim de reclusió en aïllament ha de ser 
de quinze dies. L'aïllament penitenciari 
genera un dany físic i psicològic enorme 
i irreparable.

Així mateix, hi ha morts per sobredosis 

que no s'haurien de produir i persones 
amb malalties mentals recloses en de-
partaments d'aïllament que acaben per 

les morts per malaltia, cal destacar que 
en l'actualitat hi ha persones malaltes 
que no haurien d'estar a la presó, ja que 
existeix la possibilitat que se'ls conce-
deixi la llibertat condicional pel motiu 
de la seva malaltia.

No obstant això, són moltíssims els casos 
que coneixem de persones amb malalti-
es terminals que no són alliberades i que 

-
nen un tercer grau in extremis per sortir 
a morir fora de la presó, però que van 
veure com la seva malaltia les va acabar 
consumint. Exigim que es revisi el règim 
de visites i les condicions a la presó de 
les persones que pateixen malalties. Tot 
això demostra que no es protegeix de 
manera adequada la vida i la integritat 
física i psíquica de les persones empre-
sonades.

Denunciem que a la presó es produeixen 
situacions de violència institucional cap 
a les persones preses: les hi maltracta, 
denigra i vexa diàriament. Aquestes vul-
neracions de drets i aquests abusos de 
poder no s'estan investigant de manera 
adequada, i això genera una terrible in-
defensió pels qui les pateixen en primera 
persona i també per a les seves famílies.

També denunciem que estan tenint lloc 
discriminacions cap a les persones mi-
grants i/o racialitzades: el conjunt de 
discriminacions que opera a la societat 

-
ria. Tot això demostra que no es prote-
geix de manera adequada la vida i la in-
tegritat física i psíquica de les persones 
empresonades.

Les famílies denunciem que el tracte 
quotidià per part dels funcionaris de la 
presó cap als familiars i cap a les per-
sones preses és denigrant. A més, hi ha 
una gran indefensió jurídica degut a que 
el sistema públic de defensa no funciona 
de manera àgil i efectiva. Les famílies 
patim una gran desinformació i això ens 
desconcerta, a la vegada que fa augmen-
tar el nostre dolor i la nostra angoixa.

Fem una crida a emprendre una lluita 
col·lectiva. A generar una xarxa dins i 
fora de les presons, acompanyant inici-
atives com la vaga de fam que nombro-
sos presos i preses van iniciar el passat 
1 d'octubre. Volem trencar el silenci en-
torn de la presó i poder impulsar una llui-
ta que ens porti a defensar els drets de 
les persones preses i els seus familiars, 
així com qüestionar un sistema peniten-
ciari obsolet, que fereix profundament a 
les persones que passen per aquest sis-
tema i que genera un gran dany social.

Col·lectiu 
“Familias contra la 

Crueldad Carcelaria”

Primeres adhesions: 

-Associació IRÍDIA - Centre 
per la defensa dels Drets Humans

-Coordinadora Catalana 
per la Defensa dels Drets Humans

-Observatori del Sistema Penal 
i els Drets Humans (OSPDH) 

i del Sistema de Registre i 
Comunicació de la Violència 

Institucional (SIRECOVI)

Adhesions: 
nomesmortsalapreso@gmail.com

5. Centre Penitenciari 
Obert 2 de Barcelona / 
Carrer Pare Manjón, 2 
de Barcelona.

6. Centre Penitenciari Obert 
de Girona / Carrer Menorca, 
16 de Girona.

7. Centre Penitenciari Obert 
de Lleida / Victòria Kent, s/n 
de Lleida.

8. Centre Penitenciari Obert 
de Tarragona / Av. República 
Argentina, 2
de Tarragona.
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UNA POLÈMICA sobre la defensa 
dels Drets Humans a les PRESONS CATALANES 

que la comunitat universitària 
i Catalunya en general, ha de conèixer

Unió General de Treballadors - UGTPRESONS
UGTPresons es querellarà contra el “Sr.” 

Iñaki Rivera pels delictes d’injúries i calumnies

Exigim un pronunciament 
de la Consellera de Justícia 

defensant els seus 
treballadors

Si pensava el “Sr.” Iñaki Rivera 
que podia calumniar-nos públi-
cament de manera impune i es-

-
sedats i greus acusacions contra 
els professionals penitenciaris 
atribuint-nos la comissió de 
greus delictes, UGTPRESONS 
ens quedaríem de braços cre-
uats, és que no ens coneix.

nostres serveis jurídics UGTPRE-
SONS plantejarem en els pro-
pers dies una querella criminal 
contra aquest personatge per 
injuries i calumnies.

Aquestes repugnants declaraci-
ons no poden quedar sense una 

-
dent de defensa de les treba-
lladores i treballadors peniten-
ciaris i, per això, UGTPRESONS 
demanarem un pronunciament 
dels responsables del Departa-
ment de Justícia i de la Direcció 
General de Serveis Penitencia-
ris.

Però creiem que unes simples 
-

ció Penitenciària ja no són su-

necessàries actuacions regi-

centres penitenciaris catalans i, 
sobretot, accions jurídiques que 
vagin encaminades a impedir 
que aquest personatge continuï 
vilipendiant-nos.

I la que primer ha de donar la 
cara pels seus treballadors i 

-
sellera de Justícia, la Sra. Ester 
Capella, ja que a les seves de-

va deixar entreveure que manté 

-
sellera és plenament conscient 
del que succeeix a les presons 
catalanes”.

Però no només ha de donar res-
posta la Consellera. El Director 
General de Serveis Penitencia-
ris, el Sr. Amand Calderó, tam-
bé ha de sortir a la palestra en 
defensa dels professionals peni-
tenciaris, però a més dels direc-
tors dels centres que, segons el 
subjecte en qüestió, va cessar 
per permetre abusos.

Els professionals penitenciaris 
estem farts de patir insults i 
acusacions falses sense cap res-

posta en forma de defensa dels 
responsables polítics. I mentre 

de personal, una creixent inse-
guretat, i una vulneració siste-
màtica dels nostres drets.

I NO ENS VOLEN PAGAR LES NOS-
TRES PAGUES EXTRES !!!!!!!!!!

CADA MINUT QUE PASSA TENIM 
MÉS MOTIUS PER DIR PROU I PA-
RALITZAR EL SISTEMA PENITEN-
CIARI

PARTICIPA EL PROPER DIA 12 DE 
DESEMBRE A LA VAGA GENERAL 
CONVOCADA PER UGTPRESONS

TOTS ENS HI HEM DE SUMAR.
Salut!

UGTPRESONS
Barcelona, 

3 de desembre de 2018

9. Centre Penitenciari 
Lledoners / Carretera C-55 
de Manresa a Solsona, km 37 
de Sant Joan de Vilatorrada.

10. Centre Penitenciari Mas 
d'Enric / Travessia Comella 
Moro, 15 de El Catllar. 

11. Centre Penitenciari Ponent 
/ Carrer Victòria Kent, s/n
de Lleida.

12. Centre Penitenciari Puig 
de les Basses / Raval dissemi-
nat, 53 de Figueres.
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Agrupació de Personal Penitenciari 
de Comissions Obreres (CCOO)

Prou mentides i manipulacions: exigim respecte i reconeixement

Com si la situació del model 
penitenciari català no fos 

prou greu, amb la mancança 

recursos econòmics, la preca-
rietat laboral i el mal estat de 
les infraestructures!! Partint 
del més escrupolós respecte a 

premsa, Comissions Obreres
(CCOO) rebutgem públicament 
part de les declaracions expo-
sades al Programa de TV3 “Tot 
es mou” del passat 29 de no-
vembre de 2018 en relació a la 
professionalitat i dignitat del 
col·lectiu  penitenciari:

JOSEP MANEL SILVA : […] Hi ha 
tortures a les presons Catala-
nes?

IÑAKI RIVERA : Si hi ha tortures, 
hi ha maltractaments, hi ha 
vexacions,[…]

GONZALO BERNARDOS : Perquè 
quedi clar. Qui fa les tortures i 
qui les consenten?

IÑAKI RIVERA : Evidentment la 
tortura només potser feta per 
un funcionari penitenciari.

Embolicat perennement en la 
seva necessitat de notorietat i 
de salvar el pitjor del món com 
a forma extravagant de resoldre 
les seves patologies personals, 
aconsellem a aquest individu 

suport psicològic urgent da-
vant la preocupant possibilitat 
que sofreixi la SÍNDROME DEL 
SALVADOR. Sembla que aques-
ta síndrome en aquest cas in-
vertiria per complet els valors 

equilibrada, percebent el bo 
com a dolent i el dolent com a 
bo, enfonsant-se en un estat de 
perenne perplexitat i alienació 
del pensament on el que real-
ment existeix és el que la ment 
fabula en comptes del que la re-
alitat tossudament mostra.

CCOO posarem en mans del nos-
-
-

sonatge, encara que ho farem 
amb tristesa, ja que a hores 

de persistència digna de millor i 
més equilibrada causa, el remei 

solució psicològica que jurídica.

Però potser el pitjor és que les 

no solament són un atac al col-
lectiu de treballadors peniten-
ciaris sinó que van més enllà i 
impliquen a la mateixa conse-

JOSEP MANEL SILVA : Dues coses, 
Perdona, perdona, coneixes a la 
Conselleria de justícia, fa molts 
anys, també que…

IÑAKI RIVERA : Parlem amb ella 
i és absolutament conscient 
d’aquesta situació. Evident-
ment el seu mandat és molt re-
cent, el de l’Ester Capella, i que 

mi em consta que estan obertes 
tota una sèrie d’investigacions 
i amb l’actual Director General 
han canviat si no m’equivoco 

als últims 2 anys aproximada-
ment com a conseqüència de 
tot aquest tipus de denúncies. 
Per tant ho estan investigant.

consellera a que desmenteixi 
públicament les declaracions 

la nostra professionalitat i en 
defensa de la dignitat del col-
lectiu penitenciari. Si no fos 
així, considerarem que la con-
sellera no és la possible font de 
solució dels problemes que so-
frim el col·lectiu, com hauria de 
ser el cas, sinó que forma part 
del problema que patim tots.

Si els problemes dels treballa-
dors penitenciaris únicament 
consistissin en les “neuras” per-
sonals produïdes per la possible 

-
dividu, la situació no seria tan 
greu. No obstant això i per des-
gràcia els problemes que patim 
no són solament aquest i a més 
són molt més greus.

Als treballadors penitenciaris, 
a tots sense excepció, ens pe-
guen, ens roben, ens maltrac-
ten, ens vexen, ens ignoren, 
ens menyspreen, ens insulten 

vegada i una altra. El causant 

no és ningú, sinó la Direcció Ge-
neral i alguna de les direccions 
dels seus centres. Això sí que és 
nociu de debò.

En una situació, en la qual el 

els atacs als nostres drets són 
continus i des de tots els an-

les pagues extres robades, o es 
pretén desvergonyidament que 
ho cobrin els nostres nets, la 
indignació ha de donar pas a la 
MOBILITZACIÓ.

El pròxim 12 de desembre tenim 
vaga general de treballadors 
públics i no podem quedar-nos 
quiets, no podem donar la imat-
ge que acceptem submisament 

ha solució però no ens la rega-
larà ningú sense lluitar i encara 
menys la mateixa administració 
que ens ataca en els nostres 
drets més bàsics.
 
 US CONTINUAREM INFORMANT!

Fora del sistema penitenciari i dirigit des de 

l’Estat a Barcelona hi ha un Centre que per 

qualsevol demòcrata és una “autèntica pre-

só” que vulnera els Drets Humans i els de la 

Solidaritat : és el Centre d’Internament per a 

Persones Estrangeres, el CIE, situat al barri 

de la Zona Franca. És un centre no penitenci-

ari on s’interna les persones estrangeres que 

han estat detingudes per trobar-se en situa-

ció administrativa irregular –no tenir papers – 

abans de ser expulsades. Moltes vegades s’ha 

denunciat la vulneració de drets al CIE, falta 

de transparència i s’està demanant el seu tan-

cament.

13. Centre Penitenciari Quatre 
Camins / Carretera del Masnou 
a Granollers, km 13,425 de 
La Roca del Vallès.

14. Pavelló Hospitalari Peni-
tenciari de Terrassa / Carre-
tera de Torrebonica s/n de 
Terrassa. Dins del complex de 
l'Hospital de Terrassa.
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Comunicat OSPDH - SIRECOVI 
de la Universitat de Barcelona 
contra la censura i els atacs 

com defensors de drets humans

La recent intervenció del Dr. 
Iñaki Rivera, director de l'Ob-

servatori del Sistema Penal i els 
Drets Humans (OSPDH) i del Sis-
tema de Registre i Comunicació 
de la Violència Institucional (SI-
RECOVI), el passat 29 de novem-
bre, al programa de TV3 Tot es 
mou, ha estat contestada amb 

-
cions emeses des de les seccions 
sindicals de la UGT Presons i Co-
missions Obreres, tant a nivell 
professional com personal diri-
gides cap al director d'aquest 
Centre d'Investigació de la Uni-
versitat de Barcelona.

Considerem imprescindible 
manifestar, encara que sembli 
obvi, que assenyalar el fet que 
en els centres penitenciaris ca-
talans es produeixen situacions 
de maltractaments o altres vul-
neracions de drets fonamentals 

-
mar que el col·lectiu de treba-
lladors d'aquests centres les du-
guin o les hagin dut a terme.

Les manifestacions del Dr. Rive-
ra no pretenien de cap manera 
calumniar o desprestigiar tot 
un col·lectiu professional, sinó 

en una problemàtica social que 
porta anys sent motiu de preo-
cupació per a organismes inter-
nacionals de drets humans com 
el Comitè per a la Prevenció de 
la Tortura del Consell d'Europa 
(CPT), el Comitè contra la Tor-
tura de l'Organització de les Na-
cions Unides (CAT), o l'Organit-
zació Mundial contra la Tortura 

Espanya/Catalunya compleixi 
amb els compromisos interna-
cionals adoptats per l'Estat en 
matèria de protecció de drets 
humans.

Espanya ha estat condemnada 
-

sions) pel Tribunal Europeu de 
Drets Humans per violació de 
l'art. 3 del Conveni Europeu de 
1950 (prohibició de tortures i 
tractes degradants), i això hau-
ria d'impulsar unes polítiques 
públiques que prioritzi la inves-
tigació de les denúncies pre-
sentades, en lloc de negar-les 
i insultar i amenaçar els que 
dirigeixen organitzacions i cen-
tres universitaris d'investigació 
sobre violència institucional, 
sol·licitant que es prohibeixi el 
seu accés als centres de priva-
ció de llibertat, com acaba de 

fer el Sindicat al·ludit en primer 
terme.

La criminalització dels defen-
sors de drets humans, a més de 
ser denunciada per diferents 
organitzacions de drets humans 
de reconeixement internacional 
com Amnistia Internacional o 

que el 1998 l'ONU aprovés una 
Declaració sobre el dret i el 
deure dels individus, els grups i 
les institucions per promoure i 
protegir els drets humans i les 
llibertats fonamentals univer-
salment reconeguts.

-
ons ara reiniciada contra el Dr. 
Iñaki Rivera, s'inscriu, a més, 
en una llarga història d'insults, 
amenaces i censura promoguda 
sempre des de algunes organit-
zacions sindicals de funcionaris 
penitenciaris. Cada vegada que 
s'ha fet públic algun Informe 
sobre violència institucional, 
o s'ha denunciat algun cas de 
persones preses maltractades 
o s'ha dictat alguna sentència 
per delictes contra la integri-
tat moral de persones privades 
de llibertat, la reacció ha estat 
sempre la mateixa (i també ha 

estat advertida com a molt greu 
des d'organitzacions internaci-
onals). Davant l'existència de 
maltractaments haurien de ser, 
també, els propis sindicats els 
interessats en aclarir els fets, 
assenyalar els responsables i as-
segurar-se de que es prenguin 
les mesures necessàries perquè 
això no torni a succeir.

Des de l'equip SIRECOVI conside-
rem que un sistema penitenciari 

de ser permeable a les observa-
cions, les sentències i les reco-
manacions dels Tribunals i dels 
organismes de defensa de drets 
fonamentals. Tot això és el que 
volem assenyalar avui, precisa-
ment, dia internacional de com-
memoració dels drets humans.
 

Observatori del Sistema Penal 
i els Drets Humans (OSPDH) 

i del Sistema de Registre i 
Comunicació de la Violència 

Institucional (SIRECOVI)
Universitat de Barcelona

Barcelona, 
10 de desembre de 2018
 

Dr. Iñaki Rivera, 
Director 
de l’Observatori del Sistema 
Penal i els Drets Humans 
de la Universitat 
de Barcelona

Resposta als sindicats:


