
Quero comezar por da-las grazas ao Pleno municipal, en nome de Esculca,

por permitirnos estar hoxe aquí. O meu nome é David Soto e son membro

da xunta  diretiva  de  Esculca,  alén  de  profesor  de  Dereito  procesual  na

Universidade pública. Imaxino que para algunhas de vós, Esculca é unha

organización  coñecida,  mentres  que  para  outras  non  o  será.  Para  quen

precise  unha  presentación  acerca  do  noso  labor,  este  poderíase  resumir

como a “promoción e defensa dos dereitos humanos”. E xusto de Dereitos

humanos desexamos falar hoxe.

Antes de nada, quero expresar que dende Esculca vivimos con sorpresa o

que  podemos  denominar  o  paradoxo  da  política  criminal  galega.  O

paradoxo  consiste  en  que,  á  vez  que  a  Delegación  do  Goberno  se

congratula da diminución da criminalidade en Galiza, algunhas columnas

de opinión e representantes políticos solicitan un aumento do número de

axentes antidisturbios na cidade de Santiago de Compostela, dando como

escusa a ameaza terrorista, a pesar de que, a loita antiterrorista é levada ao

cabo, primordialmente, polos servizos de intelixencia, e non pola policía

antimotíns, cuxo labor é garantir a orde pública.

Tamén vivimos con estrañeza que se afoutase acerrimamente o uso da forza

nas intervencións policiais que tiveron lugar nesta cidade o mes pasado,

con  causa  nas  manifestacións  de  reivindicación  dos  espazos

autoxestionados.  Cáusanos  estrañeza  non  porque  sexa  a  nosa  intención

como organización defender este ou aquel proxecto político, senón porque

temos razóns de peso para pensar que as intervencións presentaron unha

manchea de irregularidades.  Así,  temos no noso poder  unha tristemente

ampla lista de testemuños que relatan constrinximentos contra os medios de

comunicación que intentaban cubrir a actuación policial.  E tamén temos

testemuños de persoas que foron agredidas con perigosas armas dun xeito

totalmente incongruente, inoportuno e desproporcionado. Algunhas delas,



que non participaron na manifestación,  saían do seu lugar  de traballo e

acabaron sendo atendidas no hospital. Cremos que estas graves lesións aos

dereitos civís e políticos non se poden explicar sen a pública provocación

de  certos  representantes  políticos  que  actuaron  de  maneira  totalmente

irresponsable.

Hoxe presentarase unha moción para a suspensión da utilización de certas

armas perigosas no Concello de Santiago. Trátanse de porras extensíbeis,

de gases lacrimóxenos e de balas de goma. Nós non podemos máis que

congratularnos por esta proposta.  A vila de Santiago de Compostela ten

hoxe a oportunidade de unirse a concellos como o de Pamplona, que no

2016  prohibiu  o  uso  de  porras  extensíbeis  pola  policía  local,  ou  como

Cataluña, que prohibiu no 2014 o uso de balas de goma polas súas forzas

públicas. Razóns hai de sobra. O Comisario europeo de Dereitos Humanos

do Consello de Europa, Nils Muiznieks, afirmou en 2013 que en España

prodúcese un uso abusivo de porras extensíbeis e balas de Goma.

Un  estudo  médico,  realizado  en  1975  no  Reino  Unido  e  publicado  na

Revista Británica de Cirurxía, arrebolou os seguintes datos: das 90 persoas

que sufriran un impacto de bala de goma o ano anterior naquel país, 41

precisaran  atención  médica  urxente,  17  sufriron  discapacidades  ou

deformacións  permanentes  e  1  faleceu.  Só  dende  1990,  en  España,  18

persoas  perderon  un  ou  ambos  ollos,  outras  tantas  sufriron  fractura  de

costelas,  traumatismos  craneoencefálicos,  perda  de  oído  e  audición  e,

mesmo, unha persoa sufriu necrose cardíaca. 

A lista complétase con Íñigo Cabacas, de 28 anos, Rosa Zarra, de 58 anos,

Ursino Gallego, de 14 anos, Valentín González, de 21 anos, Carlos Gustavo

Frechen, de 28 anos, Pancho Egea, de 19 anos, Jose Luis Aristizábal, de 20

anos, Isidro Susperregui, de 68 anos e Juan Gabriel Rodrigo, de 20 anos.

Nove persoas mortas, dende 1976 polo uso das balas de gomas. Máis da



metade non pasaba dos 21 anos. Aínda é posible que falten nomes nesta

lista,  pois como aseguraron varias testemuñas, no ano 2014, as balas de

goma  foron  utilizadas  para  dispersar  a  varios  migrantes  que  intentaban

acceder a Ceuta por mar. Alí faleceron alomenos 9 persoas.

Por iso, queremos apelar á sensatez e responsabilidade dos membros do

Pleno desta Corporación, para que, asumindo con bo sentido democrático a

competencia  compartida  que  este  Concello  ten  no  mantemento  da

seguridade cidadá, exprese o seu rexeitamento ao uso de armas de especial

perigosidade por parte dos Corpos de Seguridade. O seu uso nesta cidade

non é necesario, pon en perigo a vida e a integridade física das persoas e

menoscaba  a  confianza  que  os  poderes  públicos  deben  inspirar  na

cidadanía.

Moitas grazas. 

 


