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Comunicat de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura arran de l’indult concedit a quatre
mossos d’esquadra condemnats per tortures

Les organitzacions sotasignades rebutgem la concessió de l’indult perquè la seva aplicació afavoreix
la impunitat de la tortura i els maltractaments. Una impunitat denunciada reiteradament per
nombroses instàncies estatals i internacionals i que posen de manifest el greu dèficit democràtic que
té el nostre país en matèria de drets humans.
La tortura, els maltractaments i la violència policial al nostre país no només no disminueixen en quan
a nombre sinó que la seva investigació massa sovint és obstaculitzada per instàncies policials i
judicials. I quan l’evidència és pública, com el cas de les imatges enregistrades en centres de
detenció, els culpables d’aquests delictes queden impunes amb l’aplicació de la llei de l’indult. Tot
plegat un cercle d’impunitat molt difícil de trencar per la manca de voluntat dels responsables
polítics i pel feble compromís de les instàncies policials i judicials.
És massa habitual que els funcionaris policials condemnats per delictes relacionats amb la tortura i
maltractaments siguin indultats pel govern espanyol. El cas que ara ha sortit als mitjans és
especialment greu perquè els indultats han estat perdonats pel govern en dues ocasions i sobre el
mateix delicte. El missatge que transcendeix a la societat és que aquests delictes no seran mai
castigats, i que la tortura i els maltractaments poden arribar a formar part de la pràctica policial amb
tota normalitat, cosa que somou els principis d’un estat de dret democràtic.
En aquest sentit, celebrem el posicionament que nombrosos jutges han fet públic de rebuig a la
concessió d’aquest indult i qüestionant la seva aplicació abusiva en determinats tipus de delictes.
Demanem un cop més a les instàncies institucionals, polítiques i socials del nostre país un
compromís més ferm en la lluita per l’eradicació de la tortura a casa nostra i de rebuig a aquest tipus
de mesura.
Demanem, també, al govern de la Generalitat de Catalunya, com a màxim responsable polític dels
mossos d’esquadra, que comenci a canviar d’actitud davant el paper que darrerament està tenint la
policia catalana pel que fa a l’ús de la violència policial i que cerqui una solució jurídica per evitar el
retorn dels agents condemnats a tasques de caràcter policial com a mostra del seu compromís de
tolerància zero en aquests tipus de delicte.
Barcelona, 1 de desembre de 2012
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Agrupa més de quaranta organizacions de drets humans de l’Estat espanyol: Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura (ACAT) /
Alerta Solidària / Asociación Apoyo / Asociación Contra la Tortura / Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón (ASAPA) /
Asociación EXIL / Asociación Libre de Abogados / Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia / Asociación PreS.O.S.
Extremadura / Asociación PreS.O.S. Galiza / Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía / Associação Contra a Exclusão pelo
Desenvolvimento / Associacció Catalana per a la Defensa dels Drets Humans / Associació Memòria contra la Tortura / Behatokia
(Observatorio Vasco de Derechos Humanos - Euskal Herriko Giza / Eskubideen/ Centro de Asesoria y Estudios Sociales / Centro de
Documentación contra la Tortura / Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona / Comisión de Derechos Humanos del Ilustre
Colegio de Abogados de Balears / Comitè Anti Sida de Lugo / Concepción Arenal / Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà/
Coordinadora de Barrios/ Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas / Esculca (Observatório para a Defensa dos Direitos e
Liberdades) / Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea/ Etxerat! Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea / Federación de Asociacions de Loita
contra a Droga / Federación Enlace / Fundación ÉrgueteIntegración / Gurasoak / Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas para la
Defensa de los Derechos Humanos / Independientes / Justícia i Pau / Movemento polos Dereitos Civis / Observatori del Sistema Penal i els
Drets Humans de la UB / Oteando: Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades / Rescat / SalHaketa-Bizkaia /
SalHaketaAraba / Santurtziko Torturaren Kontrako Taldea / SOS Racisme Catalunya/ Subcomisión Penitenciaria del Consejo General de la
Abogacía / Torturaren Aurkako Taldea / Xustiza e Sociedade de Galicia

