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La Fiscalia demana fins a 8 anys de presó per funcionaris que van agredir presos a Quatre Camins
La Fiscalia demana vuit anys de presó per a l'exsotsdirector mèdic de la presó de Quatre Camins i penes d'entre un i
tres anys per a altres set funcionaris d'aquest centre penitenciari, per agredir interns del centre implicats en el motí
ocorregut a la presó a l'abril de 2004. Durant el judici contra els presos amotinats, que es va celebrar el passat
desembre i es troba pendent de sentència, la gran majoria dels interns acusats van denunciar ser víctimes de
tortures per part de funcionaris de presons.

En el seu escrit de conclusions provisionals, la Fiscalia acusa Xavier M.R., que llavors era el sotsdirector
mèdic del centre penitenciari de la Roca del Vallès (Vallès Oriental), de vuit delictes contra la integritat
moral, per la qual cosa li demana un total de vuit anys de presó.
A més, la fiscalia demana penes d'entre un i tres anys de presó per a altres quatre funcionaris que
presumptament van participar de forma directa en els maltractaments als presos que s'havien amotinat,
així com condemnes d'un any de presó per a altres tres treballadors de la presó que, encara que no van
agredir els interns, no van fer res per evitar-lo.
Es dóna el cas que tres d'aquests funcionaris (Trinitat M.A., per a qui la Fiscalia demana tres anys; Yolanda
M.S., 2 anys; i Pedro T.M., un any), no estaven de servei quan es va produir el motí i van acudir a la presó
quan van conèixer els fets "amb la intenció d'ajudar als seus companys".
En total, la Fiscalia considera que de l'actuació del sotsdirector mèdic i dels set funcionaris imputats es
desprenen la comissió de quinze delictes no greus contra la integritat moral, quinze faltes de lesions i tres
delictes contra la integritat moral.
Segons la Fiscalia, després del violent motí que el 30 d'abril de 2004 van liderar una quinzena de presos que ja han estat jutjats-, el sotsdirector mèdic i quatre dels funcionaris acusats van aprofitar que l'endemà
els reclusos eren traslladats a altres presons per colpejar-los, insultar-los i vexar-los, amb la qual cosa van
ferir 28 d'ells.
En el judici contra els presos amotinats, que es va celebrar al desembre passat i que encara està pendent
de sentència, el fiscal va demanar penes d'entre 33 i 5 anys de presó per als tretze principals acusats -la
Generalitat va acusar a altres quatre interns- per un motí "terrible i brutal" que es va convertir en un
"autèntic acte de linxament" per intentar acabar amb la vida del sotsdirector de la presó.
Durant el judici, que es va celebrar sota extremades mesures de seguretat, la gran majoria dels interns
acusats van denunciar ser víctimes de tortures per part de funcionaris de presons, si bé el tribunal els va
recordar sistemàticament que aquesta denúncia per mals tractes es veuria en una altra causa, que és la
que avui ha fet un pas endavant amb les conclusions provisionals de la fiscalia.
Documentos de archivo, documents d’arxiu

www.adecaf.com www.presons.net www.prisiones.net

La Fiscalia demana fins a 8 anys de presó per funcionaris que van agredir presos a Quatre Camins. La Malla, 21/01/2009
Los documentos de dominio público reproducidos por Adecaf han sido elegidos por su valor informativo, de contrastación de ieas, etc. y no porque comparta necesariamente su contenido.

Prensa
Premsa
En concret, el ministeri públic recull que part dels funcionaris de la presó van formar una espècie de
"passadís" quan es va iniciar el trasllat de 56 presos després del motí -l'1 de maig-, de manera que els
presos que passaven per aquest túnel humà, en anar des de les seves cel·les al departament d'ingressos,
eren copejats, insultats i vexats per alguns dels funcionar-vos.
Igualment, segons la Fiscalia, en el departament d'ingressos, on es va practicar el reconeixement mèdic de
tots els presos, alguns d'ells van ser copejats també per part dels funcionaris de Quatre Camins.
Segons la Fiscalia, el llavors sotsdirector mèdic de la presó,< Xavier M.R., "va abusar del seu càrrec, va
agredir els interns que va ser visitant mitjançant cops, cops de puny i en ocasions mitjançant l'ús de la
defensa de goma (porra) que portava", per la qual cosa vuit interns van patir hematomes i contusions en
diferents parts del cos.
Xavier M.R., a qui des d'un principi els presos van assenyalar com un dels funcionaris que els van torturar
després del motí, va ser destituït per la conselleria de Justícia al juliol de 2005, encara que posteriorment el
jutjat social número 26 de Barcelona va declarar nul l'acomiadament, per la qual cosa la Generalitat el va
haver de readmetre com a metge del sistema penitenciari.
A més, la Fiscalia demana que els acusats indemnitzin amb entre 250 i 75 euros els presos que van quedar
ferits i declara la Generalitat com a responsable civil subsidiària.

http://www.lamalla.cat/societat/article?id=236357
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