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Aquí tens el segon número del butlletí informatiu de la campanya 

Cárcel=Tortura des de les terres de Ponent. No sentim alegria per escriure un 

altre mes aquest informe, ja que vol dir que els companys i les companyes que 

estan a la presó segueixen patint tortures, humiliacions i vexacions de tota 

mena. No obstant, ho considerem com a una nova oportunitat d’arribar a tu, 

que potser no t’imaginaves fins a quin punt es maltracta a les presons, o que 

potser pensaves que això de les tortures no passa als països democràtics com 

aquest. Ja. Doncs aquí ho tens, testimonis directes i reals de tortures al costat 

de casa teva, a la casa dels horrors anomenada Centre Penitenciari de 

Ponent. 

Cada dia 1 de mes les persones empresonades en lluita del CP Ponent, de 

manera coordinada amb més de 50 persones més a tot l’estat, fan un dejú 

solidari per aquesta causa. Cada dia 1 de mes ens trobaràs a la plaça de la 

Paeria, denunciant la realitat de les presons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup de Suport a presxs en lluita de Ponent 
suportpresxs@yahoo.es 
Apdo. de correus 765, Lleida 
www.ponentsuportpresxs.tk 
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Visites fetes a 17 de desembre de 2011 

 

Ángel López Ortega 

 

El contacte es manté via carta amb els grup de suport de Lleida i altres 

companyes, en canvi les comunicacions orals ja les ha demanat 2 vegades i 

no hi ha resposta. Segueix amb ànims i està preparant un escrit per 

Estrasburg. 

 

Luis B. Millán Mejías 

 

Té el correu tallat amb altres companys dintre de la presó, lo qual dificulta la 

coordinació i comunicació entre ells. Tampoc ha rebut cap carta del grup de 

suport, per lo que pensem que té el correu intervingut. 

 

Oscar Fernández Navarro 

 

Ens va explicar com van ser els fets que relata a la carta que es troba més 

endavant. Li van donar una pallissa els carcellers. Hem presentat aquesta 

carta al Jutjat de Guàrdia per denunciar la situació. A la carta signen dos 

companys empresonats, un dels quals pocs dies després va rebre una pallissa 

de les mateixes característiques. La repressió s’està endurint amb els 

companys que denuncien els maltractes. Tot i això l’Oscar segueix endavant i 

amb ganes amb la campanya. 

 

Juan Karlos Santana Marín 

 

Juan Karlos està tan animat i de bon humor com sempre malgrat segueix amb 

règim tancat (DERT=FIES a Catalunya) i amb les comunicacions totalment 

tallades. 

ACTUALITAT DELS COMPANYS EN LLUITA A PONENT 
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Per una banda hi ha una denúncia interposada contra els carcellers que li van 

donar una pallissa al setembre com a represàlia. Aquesta denúncia ha sigut 

arxivada però ja s’està preparant el recurs.  

Per altre costat es van posar dos recursos contra la intervenció del correu al 

Juankar, un d’ells ha prosperat, el dia 4 de gener vam rebre la notificació. 

Això suposa que li podran tornar la carta retinguda. 

Juankar demana que se li escrigui ja que fa temps que no rep cartes, no sap si 

per intervenció absoluta o por falta de correspondència. 
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Manifest per una lluita contra les tortures 
i els maltractaments a les presons de l'Estat espanyol 

 
Si torturar es infligir a una persona, amb qualsevol utensili o mètode, un greu 
dolor físic o psicològic, amb la intenció de castigar-la o obtenir alguna cosa 
d'ella (informació, una confessió, obediència, submissió...), llavors, la presó i 
el sistema penal al servei del qual està evidentment l'acció punitiva de l'Estat, 
es poden definir com a màquines de tortura. Tot i això, per raons que anirem 
explicant en el desenvolupament d'aquest text, ens referirem en primer lloc a 
la tortura i als tractes cruels, inhumans o degradants més evidents, és a dir, 
l'ús de la violència física directa, fets servir rutinàriament pels agents de 
l'administració de l'Estat per obtenir la finalitat de la mateixa, i tot seguit, als 
que són conseqüència immediata del seu funcionament normal. 
Les primeres en constatar que els maltractaments i les tortures constitueixen 
un instrument empleat sistemàtica i quotidianament pels carcellers per fer 
funcionar la màquina penitenciària són les pròpies persones preses. 
Especialment, algunes que ja s'han significat sovint per la seva actitud rebel 
en front la institució i per una lluita permanent i desesperada contra ella en 
defensa de la seva dignitat. Pels servidors de la dominació, la seva actitud 
insubmisa és raó suficient per deslegitimar les seves denúncies; per nosaltres, 
succeeix precisament el contrari. En els relats sobre les seves experiències de 
lluita i sobre la repressió consegüent, constaten també la ineficàcia dels 
procediments institucionals de prevenció contra la tortura i algunes estimen 
la necessitat de substituir-los per altres. És clar que no confien en els “Jutges 
de Vigilància Penitenciària” ni en la resta de tribunals i jutjats, ni en la 
“Secretaria General d'Institucions Penitenciàries”, ni en el “Defensor del 
Poble” i denuncien inclús la seva complicitat en la creació de les condicions 
de la seva indefensió en front a la tortura. 
 
Entitats gens sospitoses de radicalisme antisistema com el “Relator especial”, 
el “Subcomitè contra la tortura”, o el “Comitè dels Drets del Nen”, els tres de 
la ONU, “Human Rights Watch”, “Amnistia Internacional”, el “Tribunal 
Europeu de Drets Humans” i altres organitzacions més o menys 
governamentals han denunciat també la existència de la tortura en el 

Manifest 
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territori de l'Estat espanyol i la impunitat creixent amb la que es practica així 
com certes situacions institucionals que l'afavoreixen, com els règims 
d'incomunicació de detinguts o de l'aïllament de presos. 
Tot i l'adhesió formal de l'Estat espanyol a totes les convencions, protocols i 
pactes internacionals contra la tortura haguts i per haver, hi ha molts signes 
de que no existeix una voluntat política d'eradicar aquesta sinistre i 
repugnant pràctica. Els governants, legisladors, magistrats i administradors 
espanyols participen fervorosament en el ritual de la impunitat: han instaurat 
la cadena perpètua de fet; han apuntalat legalment el règim FIES; mantenen i 
pensen mantenir la detenció incomunicada; defensen als torturadors quan 
són denunciats, els indulten quan s'arriba a condemnar-los, i fins i tot els han 
ascendit o condecorat en moltes ocasions. 
 
També ha quedat demostrat el corporativisme de les forces i cossos de 
seguretat de l'Estat en defensa de la seva arbitrarietat repressiva i la 
indulgència que, igual que els polítics, els prodiguen els tribunals i la major 
part dels mitjans de comunicació, pel que es fan descaradament còmplices 
dels seus abusos. Encara que no existeix res semblant a una opinió pública 
independent, a jutjar per la seva passivitat, es pot pensar fàcilment que la 
major part de la població accepta sense el menor escrúpol l'adoctrinament 
dels “creadors d'opinió”. 
 
Per altre part, els mecanismes recentment muntats en compliment dels 
acords internacionals subscrits per l'Estat espanyol s'amalgamen amb els que 
ja no funcionaven. Designant com “Mecanisme Nacional de Prevenció” (de la 
tortura) al “Defensor del poble”, que no ha mencionat la paraula tortura més 
que una sola vegada des de la seva creació i la ha esborrat inclús de les 
inicials del seu nou títol europeu, i que en el seu primer informe en 
compliment d'aquestes noves funcions no menciona tampoc ni un sol cas de 
la mateixa. O anomenant vocal espanyol del “Comitè per a la prevenció de la 
tortura” del Consell d'Europa a un jutge de la Audiència Nacional com 
Baltasar Garzón, acostumat, en la execució de les seves tasques en aquest 
tribunal d'excepció, a muntar els seus sensacionals sumaris sobre atestats 
policials consistents en informacions aconseguides dintre del règim 
d'incomunicació mil vegades denunciat com a propiciador de la tortura en 
declaracions dels imputats aconseguides de la mateixa manera, sense 
preocupar-se el més mínim per les denúncies d'haver sigut torturats 
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imposades les més de les vegades per ells. Això converteix en la pràctica 
aquestes institucions en nous “rituals d'impunitat”, mecanismes d'ocultació i 
rentat de cara que garanteixen la impunitat efectiva dels torturadors en lloc 
d'impedir-la. 
 
Existeix una Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, 
composta de una certa quantitat de grups, amb seu a diferents punts del 
territori de l'Estat espanyol que, encara que bastant heterogenis, tenen en 
comú la seva preocupació per el control, visibilització, denúncia i prevenció 
de la tortura des de la “societat civil”. Fa uns anys que, apart de les activitats 
pròpies de cada grup, venen formant una base de dades sobre la tortura, els 
continguts de la qual van donant a conèixer per mitjà d'informes anuals, i 
elaborant i difonent també de forma sostinguda un discurs crític molt 
coherent sobre el tema. Aquests informes indiquen una quantitat important 
de denúncies (més de 7000 des de 2001), senyalant així mateix el fet evident 
de que la tortura està generalitzada en tot el territori de l'Estat espanyol, en 
tots els llocs de reclusió especialment, i que han estat denunciades 
reiteradament totes les policies i cossos de carcellers i agents de seguretat de 
l'Estat. Informen també de l'imponent nombre de morts sota custòdia que es 
produeixen constantment (853 des de 2001), posant en evidència la 
destructivitat de les institucions punitives i especialment de la presó. Una 
gran quantitat de casos de violència institucional, coneguts malgrat les 
limitacions en implantació territorial i accés a la informació dels 
col·laboradors de la coordinadora i, sobretot, d'una sèrie de mecanismes o 
filtres que porten a que en la major part de les ocasions no es denunciïn les 
agressions sofertes: el fet que les tortures es produeixen en llocs ocults, 
sense més testimonis que la persona torturada i els seus torturadors que, 
evidentment, s'encobreixen entre si; el temor fundat a represàlies ja que el 
denunciant queda a mercè dels denunciats; les contradenúncies típiques per 
"atemptat", "resistència", "desobediència" o "lesions en els dits de les mans 
dels funcionaris", que poden portar fins i tot una nova condemna per al 
denunciant; la superficialitat i covardia dels exàmens mèdics, mal fets o que 
arriben tard; la presumpció de veracitat que el sistema judicial atorga a 
"l'autoritat en l'exercici de les seves funcions"; la falta de "tutela judicial 
efectiva" i la inoperància de la fiscalia, amb el freqüent arxiu de les denúncies 
i negligència en les diligències d'investigació; l'obstrucció administrativa a la 
seva realització; la desqualificació i criminalització dels que intenten donar 
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suport als denunciants ... Tot això fa pensar que aquests casos coneguts 
només constitueixen la punta de l'iceberg dels que veritablement es 
produeixen. 
 
És aquesta trista situació la que, en fer de la que ens ocupa una qüestió de 
supervivència per a les persones preses, ens obliga a posar l'accent en 
aquests aspectes més evidents de l'ús de la violència com a instrument de 
dominació per part de l'Estat. Mirant cap a una altra banda, nosaltres també 
ens convertiríem en còmplices. Encara que no pretenguem discutir amb 
l'opressió sobre els detalls del seu propi exercici, no podem callar davant 
d'aquesta situació en la qual les tortures i tractes cruels, inhumans i 
degradants en el seu aspecte més brutal i descarnat són d'ús quotidià en 
mans dels agents del Estat en l'exercici de les seves funcions. 
Ara bé, la presó és tortura en si mateixa, violència aclaparadora sobre el cos 
de la persona presa, sobre els seus sentits, els seus ritmes vitals, la seva 
percepció i els seus sentiments; amenaça tremenda que imposa a la seva 
ment una por insuperable; factor conspicu d'alteració de conductes, de 
submissió aparentment voluntària, que imprimeix sobre la personalitat de les 
seves víctimes un estigma inesborrable. El seu impacte sobre les relacions 
personals i socials del pres i sobre les persones properes a ell és també 
enormement destructiu. La presó imposa una relació de dependència del 
pres amb l'administració carcellera, una "relació de subjecció especial" on 
l'administració del seu dret a la vida, és a dir, de la seva mort en vida, ha estat 
transferida a l'Estat i predomina absolutament sobre la seva llibertat. 
Aquesta "subjecció especial" crea les condicions per a la tortura de la mateixa 
manera que el règim d'incomunicació dels detinguts o el d'aïllament dels 
presos. 
 
Les infrahumanes condicions d'aquest règim d'aïllament; els trasllats 
arbitraris; el desarrelament social i familiar; les grans condemnes; 
l'amuntegament; l'abandonament higiènic-sanitari; l'empresonament de 
malalts mentals i terminals; la indefensió jurídica; la sobreexplotació laboral; 
els abusos de tot tipus, fins i tot sexuals. Però també les condicions de 
l'empresonament voluntari, que exigeixen la submissió absoluta a un suposat 
poder terapèutic de la institució penitenciària; el calvari "voluntàriament 
assumit" cap a la reinserció en una societat injusta, opressiva i explotadora, 
reinserció en la misèria ... Totes aquestes pràctiques i algunes altres, 
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habituals i fins institucionalitzades en les presons espanyoles, permeten 
també aplicar al "tractament" que impera en elles els qualificatius de cruel, 
inhumà i degradant. 
La presó, el sistema penal i totes les institucions que alimenten el poder 
punitiu de l'Estat no són per a nosaltres més que components d'una 
maquinària social la finalitat primera de la qual és mantenir els pobres 
submisos i en situació de deixar-se explotar, de manera que en tots i 
cadascun dels seus aspectes ens semblen equiparables a la tortura. A més, la 
seva amenaça tendeix a estendre, a regular cada vegada més aspectes de 
l'existència humana, tipificant i castigant amb duresa creixent més i més 
conductes. Un sistema social que recorre, des de sempre i cada dia més, a la 
tortura, fa pensar que aquesta li és consubstancial Es pot separar la tortura 
de la dominació d'uns éssers humans sobre altres? No es pot concebre 
aquest sistema sense tortura. Per acabar amb la tortura s'ha d'acabar amb el 
sistema. No creiem en una "societat civil" independent del Capital i de l'Estat 
capaç d'imposar el respecte a uns valors humans dels que per definició són 
enemics. 
 
Així doncs, no es tracta de discutir amb la dominació sobre les 
característiques del règim que utilitza per imposar, es tracta de defensar-nos 
i de defensar la nostra gent. En la situació actual d'atomització social, amb la 
idiotització conseqüent, que fa que els oprimits ni tan sols siguin capaços 
d'assenyalar i anomenar el que els oprimeix, el primer pas seria la unió, el 
diàleg, la coordinació d'esforços, l'intent de crear les condicions per a la 
consciència i per a l'acció comunes, de sortir de la impotència i de la misèria 
en què ens trobem. L'Estat no ha reconegut mai cap dret si no s'ha vist 
obligat a fer-ho. No es tracta de ser ciutadans sinó de continuar sent humans. 
Si encara no hem pogut recuperar el poder que va perdé la classe obrera 
d'abans en deixar-se integrar política, social i culturalment en el capital i en 
l'Estat, és a dir, en la societat-presó, conreem almenys la força que donen el 
suport mutu, la consciència lúcida, la crítica intransigent, el diàleg igualitari, 
la dignitat humana compartida i sostinguda dia a dia en la lluita contra la 
injustícia i l'opressió. 
 
La iniciativa d'aquesta campanya neix dins de les presons: una seixantena 
presos, recolzats des del carrer per algunes persones i grups solidaris han 
iniciat dejunis mensuals acompanyats de denúncies a qui correspongui. Les 
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represàlies (regressions de grau, aïllament, trasllats, intervenció de 
comunicacions, violació i censura de correspondència, segrest de 
publicacions, intimidació, coaccions...) van començar fins i tot abans que els 
dejunis, quan s'estava discutint col·lectivament la proposta inicial. Tot i això, 
el propòsit dels participants és persistir en la seva denúncia pública el major 
temps possible. Tot depèn de l'extensió de la lluita dins i fora i de l'atenció 
que se li presti des del carrer, sense la qual tot es dirimiria sense sortir 
d'aquesta "relació de subjecció especial" entre torturador i torturat. 
Però no es tracta només de les presons de la "Secretaria General 
d'Institucions Penitenciàries", les mateixes tortures i tractes cruels, inhumans 
i degradants es donen a les presons per a nens, fins i tot en els centres de 
"protecció", en les d'immigrants, en els psiquiàtrics, a les comissaries, als 
carrers... la violència, la prepotència i el cinisme de les "forces de l'ordre" són 
moneda corrent. No es tracta d'assistir compassivament als presos, sinó de 
defensar units la dignitat de tots. Tampoc es tracta d'apuntalar els 
mecanismes institucionals de prevenció de la tortura, es tracta de fixar 
l'atenció tant sobre ells i les seves veritables funcions com sobre la situació 
real d'impunitat dels torturadors i indefensió dels torturats, amb la intenció 
de fer-los impossibles. És una actitud defensiva, no estem ara per ara en 
situació d'obligar a la dominació a fer una cosa o una altra, però almenys 
podem conèixer la seva veritable naturalesa, denunciar als quatre vents i 
resistir enfront d'ella en defensa de la nostra dignitat. I tot arribarà. 
Per això, ens proposem aconseguir que es parli de l'assumpte per mitjà de 
mobilitzacions i estratègies comunicatives obrint un debat i una investigació 
col·lectives amb procediments veritablement crítics i el propòsit de conèixer i 
donar a conèixer el que passa realment, com i per què, coneixement que és 
indispensable per intervenir efectivament. Plantejar objectius que es puguin 
assolir dotant de les eines útils i necessàries, iniciant un procés pràctic basat 
en la relació directa i igual entre els implicats, en la reflexió permanent i viva 
sobre mitjans i fins, i en un plantejament d'autodefensa solidària dels 
oprimits contra el que ens oprimeix. Coordinar esforços en aquesta 
perspectiva a través de la comunicació directa i d'acords explícits. 
Això és, per tant, una crida a la unió i a la coordinació de tots els esforços 
encaminats en l'eradicació de la tortura. NO PODEM CONSENTIR-LA! 
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Buenos días D, 
 
Espero que cuando reciba estas letras se encuentre en un perfecto estado 
tanto de salud como de moral así como todos sus seres más queridos. 
Me dirijo a usted, puesto que estoy en la cárcel de Ponent en la cual el grupo 
de apoyo me han dado su dirección para ponerle a corriente de todo lo que 
va sucediéndome, en 1er lugar los malos tratos y las palizas en “la redonda” 
donde somos torturados y maltratados con palizas los cuales los mismos 
Servicios Médicos son conscientes de ello pero usted de sabrá de que aquí 
casi todos los carceleros son familias y si no son primos, son sobrinos y así 
sucesivamente. Tenemos que aguantar vejaciones, palizas y maltratos por 
parte de los carceleros los cuáles todo esto no sale a la luz puesto que como 
ya le he dicho los mismos médicos son familia de los carceleros que te dan 
palizas, los cuales hacen el informe que les da la gana, inventándose todo a 
su favor. Como por ejemplo yo estoy en el módulo 6 en el cual hay un 
carcelero llamado Jesús, jefe de dicho módulo, el cual su hermano es el 
médico del módulo 5, el cual tapa todas las palizas que nos dan, una vez 
atados y reducidos en una cama de pies y manos. Una vez recibida dicha 
paliza hasta que no son curadas las heridas no somos vistos por nadie, ni por 
compañeros nuestros ni por las familias, a quienes les dicen que no 
queremos salir a comunicar. Ayer sin ir más lejos este jefe de módulo me 
dejó sin medicación porque le dio la gana ya que estaba en la ducha cuando 
llamaron a medicación. Hoy me ha dejado sin comer estando apuntado a la 
subida voluntaria en la cual se te da un bocadillo, el cual no me lo dado 
porque no le ha dado la gana. Me está buscando la boca todos los días, si 
debo ponerme en huelga de hambre indefinida lo haré si es necesario. 
Desearía con mucho gusto compartir como estas muchas más cosas las 
cuales suceden y nadie se atreve a denunciar pues mire le entrego esta carta 
con todas estas firmas de mis compañeros puesto que quiero denunciarle a 
dicho jefe de módulo Jesús alias “Remache”.  Todos estos compañeros 
estaban delante cuando esto ha sucedido, todos los partes los cuales tengo 
son interpuestos por dicho funcionario, ya tiene varias denuncias por esto 
mismo. Le agradezco mucho su interés y el interés del grupo de apoyo hacia 

DENÚNCIA DE TORTURES D’OSCAR FERNÁNDEZ NAVARRO DE 25-11-2011 
(PONENT) 
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mi persona y hacia mis compañeros de otras cárceles de España. Con mucho 
gusto le contaré y compartiré mis opiniones y vejaciones las cuales me hacen 
pasar este carcelero. Con todo esto me despido deseándole toda clase de 
éxitos tanto laborales como personales. 
Aquí tiene los internos los cuales corroboran todo lo ocurrido y quejándose 
de esta clase de individuo maltratador y carcelero. 
Disculpe mis faltas de ortografía pero no soy de escribir. 
Atentamente, 

Oscar Fernández Navarro 
Firman: M. y J. 

C/ Victoria Kent s/n, Apdo. 426, 25007 Lleida 
Viernes 25 de noviembre del 2011 

 

 
 

 
SRA. NURIA DE GISPERT 
PARLAMENT DE CATALUNYA – BARCELONA 
 
Ángel López Ortega de 55 años de edad, casado, con un hijo de 9 años, con 
residencia en Nou Barris, actualmente interno en el centro penitenciario de 
Lleida. 
 
Digo: 
 
Que por medio del presente escrito quiero poner en conocimiento de los 
diputados de las cortes o Parlament de Catalunya, la crítica, cruel, inhumana 
e indefensión que venimos sufriendo en las prisiones de esta comunidad 
autónoma. Sobre todo aquellos que como yo pretendemos pagar nuestra 
deuda con la justicia-sociedad con dignidad, los que pedimos por cauces 
legales nuestros derechos como el respeto a los derechos humanos, ya que a 
menudo se nos somete a tratos denigrantes, abusos de poder, incluso 
torturas físicas i psicológicas. 
 
En los 14 años que llevo preso en las prisiones catalanas he sido torturado en 
varias ocasiones físicamente, en los C.P. de Quatre Camins, Brians I i Brians II 
donde he sido golpeado con porras, patadas, puñetazos y posteriormente 
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atado de pies y manos a unas camas diseñadas para tal efecto durante varios 
días. Luego te someten a un aislamiento riguroso, engañan a tus familiares, 
diciéndoles “ha sido trasladado”, “no quiere salir a comunicar” etc. con el 
único propósito de que curen las heridas y hematomas. En estos 
mencionados días de aislamiento ni tan siquiera te dan tus pertenencias de 
escritorio para que no puedas denunciar tal situación, con lo que te 
encuentras totalmente indefenso y sometido a vejaciones y insultos por 
parte de ciertos funcionarios con alma de auténticos verdugos. Con estas 
artimañas se encuentran impunes ante la ley. 
 
Por otro lado, los médicos, A.T.S. de estas prisiones están en total 
convivencia con los torturadores, ya que te curan las heridas pero sin actuar 
como profesionales, ya que su deber sería denunciar estas torturas o estado 
físico a las autoridades policiales o judiciales, vulnerando el principal deber 
de un médico, “El Juramento Hipocrático”. 
Incluso cuando sales del mencionado aislamiento, aunque denuncies las 
torturas no tienes forma de probarla y es la palabra de un preso, contra 
funcionarios de prisiones, con lo cual, repito, quedan impunes. 
 
Por otro lado está la tortura psicológica, a la cual me tienen sometido a la 
actualidad. Ya harto de los abusos de poder y estando en el CP Brians II, 
durando 4 años, en estos cuatro años han muerto más de 80 presos, algunos 
en dudosas circunstancias, ahorcados, y la mayoría por sobredosis, aunque 
en realidad fueron suicidios dulces o indoloros ya que a muchos les conocía y 
eran antiguos y expertos toxicómanos, por lo tanto, difícilmente fue 
casualidad, sino que no soportaban tanta degradación, torturas psicológicas, 
una falta total de perspectiva de futuro, sin ningún tipo de programa serio 
como cursos o terapias para encauzar su vida hacia una reinserción social 
seria, sin obtener ningún tipo de beneficio penitenciario, como permisos de 
salida al exterior, como terceros grados con centro abierto (semilibertad) u 
obtener la libertad condicional a las 2/3 partes, o 3/4 partes de la condena, 
pues la triste realidad es que el 90% de los presos pagamos las condenas 
íntegras, excepto los chivatos, pelotas, o los económicamente poderosos o 
los brindados políticamente, lo cual crea un conflicto humano, social e 
injusto, ya que la constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Esto 
también crea un claro conflicto entre los tribunales de justicia e instituciones 
penitenciaras ya que cuando un tribunal te condena, además del código 
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penal también tiene en cuenta los beneficios de la LOGP y código 
penitenciario, o sea que la conclusión es sencilla, cuando un reo paga su 
condena íntegra, instituciones penitenciaras te está condenando con más 
severidad que los tribunales de justicia y en grandes condenas esta triste y 
trágica situación se convierte en “cadenas perpetuas encubiertas”. 
 
Lo más triste y trágico de todas estas prisiones es que hay unos equipos de 
tratamiento y su cometido es hacer un seguimiento o programa 
individualizado de cada preso y cada 6 meses (por ley) hacer una revisión de 
grado y sin hacerte ni tan siquiera una visita o entrevista. Estos supuestos 
profesionales se limitan a darte un papel en el cual te ratifican en el mismo 
grado, si tienes expedientes disciplinarios te regresan a un grado más 
restrictivo o si por algún milagro de progresan es a los internos privilegiados 
antes mencionados, o porque te queda muy poco tiempo para acabar la 
condena. 
 
Por otro lado, la figura del juez de vigilancia penitenciaria se ha deteriorado a 
tal punto que en vez de velar por los derechos de los presos (cada día más 
deteriorados) se limitan a ratificar los expedientes disciplinarios. En este CP 
de Lleida lleva años sin recibir en audiencia a ningún interno, ni familiares, ni 
tan siquiera se toma la molestia de comprobar a favor del reo creando una 
clara prevaricación, dejando al reo indefenso jurídicamente. 
 
Como protesta por todo lo relatado el día 1 de cada mes hago un día de 
ayuno como “protesta pacífica” para denunciar esta lacra social, ya que este 
sistema de grados, en vez de rehabilitar a los presos se les inculca valores 
indignos, rencor y odio hacia este sistema. 
Por otro lado no sé si es debido a los “recortes” institucionales, o a la mala 
gestión de instituciones penitenciarias, lo cierto es que la comida que 
recibimos es mala y escasa y por lo tanto pasamos hambre. 
 
Por todo lo dicho, pido a este Ilmo. Parlament que tome las medidas 
oportunas, investigue estos hechos y depure responsabilidades. 
Atentamente y con el debido respeto, 

Ángel López Ortega 
CP de Ponent, a 1-12-2011 
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Convoquem enviament coordinat de faxos als sigüents: 
 
Cada primer de mes y des de qualsevol punt de l’Estat: 
SGIP (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) 913354052 
Congreso Diputados: 91 429 87 07 
Defensor Pueblo 91 308 11 58 
Juzgado Central De vigilancia Penitenciaria: 913352797 
 
Cada primer de mes des de Catalunya: 
Sindic de Greuges 933 013 187  
Direcció General de Serveis Penitenciaris 93 214 01 79 
Jutjat de Vigilancia nº 1 de Barcelona 93 554 87 38 
 
Brians 1: 93 771 36 61 
Brians 2: 93 693 50 13 
Wad-Ras 93 225 08 91 
Quatre Camins 93 842 25 26 
Lledoners 93 693 07 33 
Ponent 973 24 96 63 
 
Per a l’enviament de faxos de forma gratuïta: 
http://www.myfax.com/free/sendfax.aspx  
 
 
PROPUESTA MODELO FAX: 
 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/437241/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatòria d’enviament massiu de faxos en solidaritat amb la campanya 
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Xerrades sobre la tortura a les presons i la 

campanya Presó=tortura 
 

27 de gener a les 19h 
Bar Slavia, Passeig del Terrall, 14 

Les  Borges Blanques, Lleida 
Membres del grup de suport a presxs en lluita de Ponent 

 

21 de febrer a les 19h 
Facultat de Dret i Economia UDL, Lleida 

Ponents: 
Ammistía Internacional 

Professors de dret penal  (per confirmar) 
Membres del grup de suport a presxs en lluita de Ponent 

 
 
 

  
 

Agenda: 
 


