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COMUNICAT DE LA COORDINADORA CATALANA PER LA PREVENCIÓ I DENÚNCIA DE LA TORTURA ARRAN DE LA
SENTÈNCIA DEL JUDICI PER MALTRACTAMENTS A LA PRESÓ DE QUATRE CAMINS
2

La Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CCPDT), plataforma integrada per 14 entitats que
treballen a favor dels drets humans i en concret en la denúncia i la prevenció de la tortura i altres formes de tractes
cruels, inhumans o degradants a Catalunya fa el següent comunicat arran de la sentència per les agressions patides
per nombrosos interns després del motí de Quatre Camins l’abril de l’any 2004.
Apuntem com un fet important que aquest succés hagi arribat a judici atenent les dificultats d’investigació que habitualment comporta l’esclariment de fets com aquests, especialment quan es produeixen dins de centres penitenciaris.
Valorem de manera positiva que la sentència reconegui la culpabilitat de 6 funcionaris, tres per participació directa i
tres per omissió, tot i que lamentem la timidesa del text, que condemna per delicte contra la integritat moral als funcionaris (entre d'ells al subdirector mèdic) i no pel delicte de tortura, castigat amb penes més altes, que havia estat
interessat tant per les acusacions particulars com popular, i també pel Ministeri Fiscal que va modificar les seves conclusions després de la prova practicada a les sessions del judici. Al nostre entendre, era mes procedent qualificar els fets
com a delicte de tortura, ateses les condicions a les que van ser sotmesos els presos que els hi van comportar greus patiments, a banda d'atemptar contra la seva integritat moral. La sentència, però, representa un pas rellevant contra la
impunitat en aquests tipus de delicte.
Volem remarcar la importància que significa el fet que les declaracions dels presos hagin servit com a element de
prova, ja que es reconeix la veracitat del relat de les agressions patides per part dels funcionaris de presons.
Lamentem que el judici i la sentència arribin tan tard. Els 9 anys transcorreguts des dels fets són de difícil justificació i
no han fet més que alimentar la sensació d’impunitat en matèria de respecte a la integritat física i moral de les persones privades de llibertat, així com del reconeixement del seu dret a una tutela judicial efectiva. Aquest fet contrasta
amb el temps emprat en investigar i jutjar els fets de l'anomenat motí, en el qual va recaure sentència dictada per
l'Audiència Provincial de Barcelona l'any 2009 i sentència definitiva dictada pel Tribunal Suprem l'any 2010.
En aquest sentit, cal remarcar que la manca de celeritat en la investigació i enjudiciament incompleix les recomanacions dels organismes internacionals contra la tortura, les de la pròpia CPDT així com la jurisprudència clara i reiterada
del Tribunal de Europeu dels DDHH.
Volem recordar que en aquest judici només s’han jutjat una part dels delictes denunciats pels interns i una part dels
funcionaris implicats, cosa que deixa en el camp de la impunitat tots els funcionaris que no van poder ser identificats
per la seva participació i/o responsabilitats en els fets. La dificultat d’investigar delictes de tortura i maltractaments
contra la població reclusa és especialment alarmant a causa de la dificultat d’identificar els agressors.
Com a CPDT expressem la nostra satisfacció perquè la sentència desvirtua les imputacions que algunes defenses dels
acusats i alguns dels sindicats vinculats a l’àmbit de presons havien abocat contra l’Observatori del Sistema Penal i els
Drets Humans de la Universitat de Barcelona, una de les entitats que confirmen la coordinadora.

Barcelona, 8 de juliol de 2013
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