
Carta aberta a Fernando Grande-Marlaska – Ministro do Interior do
Goberno de España

A Organización  Mundial  da Saúde (OMS) deu a coñecer o 23 de marzo un    Guia *
dirixido aos Estados en que recomenda tomar unha serie de medidas para abordaren a
crise do Covid-19 dentro dos establecementos prisionais.   

“O esforzo mundial para facer frente á propagación da doenza pode fracasar se non se
presta a debida atención ás medidas de control da infección dentro dos cárceres”, afirma
a  OMS.  E,  entre  as  que  entende  deben  ser  adoptadas  de  inmediato,  salienta  “a
valoración cuidadosa do posíbel recurso a medidas non privativas de liberdade en todas
as etapas da administración da xustiza penal”. A OMS insta os gobernos a aplicar estas
medidas nomeadamente a casos de “supostos delincuentes e reclusos de perfis de baixo
risco e especialmente vulnerabeis, dando preferencia ás mulleres grávidas e ás mulleres
con fillos dependentes”. 

Neste  mesmo  sentido,  o  Comité  para  a  Prevención  da  Tortura  do  Consello  de
Europa (CPT), na súa  Declaración** aos Estados membro, urxe tamén a realizar  un
”maior uso de alternativas á prisión preventiva,  conmutación de sentenzas, liberdade
antecipada e liberdade condicional”.

Por outra parte, un nutrido grupo de asociacións de defensa dos dereitos das persoas
presas de todo o estado español demandaron  a ese ministerio, en escrito rexistrado o 16
de marzo,  a  adopción de medidas  urxentes  de asistencia  médica  para facer  frente  á
emerxencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Lembran tamén estas  asociación  que a  ausencia  de medidas  de asistencia   sanitaria
efectivas,  incluída a práctica inexistencia  de medios de protección contra o virus no
interior dos cárceres, ven acompañada dunha inxustificábel restrición dos dereitos das
persoas  privadas  de  liberdade.  A Orde  INT/227/2020,  adoptada  polo  Ministerio  do
Interior o 15 de marzo ao abrigo do Real Decreto 463/2020, nega a posibilidade de
manter  visitas  presenciais  e  non contempla  a  posibilidade  de  poder  comunicar  coas
familias por outros medios apesar das solicitudes cursadas neste sentido.

Unha  situación  que  xera,  e  non  podería  deixar  de  ser  asi,  grande  preocupación  e
angustia  nas  familias,  tanto  máis  cando  se  sabe  que  foron diagnosticados  xa  casos
positivos nos cárceres. Na Galiza, que teñamos coñecemento, hai nestes momentos un
caso en Bonxe e outros dous na cadea da Lama.
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É por todo isto que,  para garantir  a saúde das persoas presas e o respecto aos seus
dereitos básicos, urximos o Ministerio do Interior a tomar de inmediato as medidas que
reclaman a OMS, o CPT e numerosas asociacións sociais do estado español , 

a)  fornecendo aos presidios os medios materias  e humanos para evitar o contaxio e
atender as persoas que xa foron infectadas; 

b) pondo en liberdade o maior número de penadas e penados posíbel, quer sexa por
motivos humanitarios ou por baixo perfil de risco, como xa fixo Irán, por exemplo; 

c) facilitando as comunicacións coas familias -mediante a instalación de medios para
poderen comunicar mediante vídeoconferencia, como xa fixo Italia.

Lucía Barros Miñones
Presidenta de EsCULcA

*  (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/
news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-
essential-task-for-authorities)

**https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-
issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-
liberty-
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Medidas  reclamadas  por  asociacións  de  defensa  dos  dereitos  das
persoas presas do estado español

1.- Asistencia médica:

a)  Reforzar  de  inmediato  os  cadros  de  persoal  sanitario  dentro  das  prisións,
nomeadamente naqueles establecementos prisionais en que non existe na actualidade
asistencia por ausencia de persoal.

b) Caso aparecer algún positivo, procurar que o confinamento solitario se leve a cabo
nunha instalación médica, non nunha cela como sanción.

c) Medidas especiais para funcionarios e traballadores. Até agora son estas as persoas
que deron positivo e poden ser fonte de contaxio ao estaren en contacto físico coas
persoas privadas de liberdade.

2.-  Posta en liberdade por motivos humanitarios:

a) Posta en liberdade inmediata de persoas doentes graves e ou que teñan máis de 70
anos por constituíren un grupo con duplo risco.

b)  Posta  en  liberdade  da  persoas  en  prisión  preventiva  establecendo  outro  tipo  de
contróis caso ser necesario. Embora o arresto domiciliar ou a liberdade provisoria terán
de ser decididos polo Xuiz de que dependen, ínstase a Secretaría Xeral de Institucións
Penitenciarias a revisar as situacións en que estas posibilidades deban ser articuladas na
situación excepcional en que estamos e sexan despois comunicadas aos xuices e xuizas
correspondentes.

c) A respecto da progresión ao terceiro grao por motivos humanitarios e de dignidade
persoal, despois da reforma do 2015 o Código Penal atribúe a adopcion desta medida ao
tribunal ou xuiz de vixilancia penitenciaria. Do mesmo tempo ten tamén a competencia
para  a  concesión  da  liberdade  condicional  humanitaria  do  artigo  91CP,  polo  que
solicitamos á administración penitenciaria avaliar eses casos e instar o órgao xudicial a
súa adopción.

d) Excarceración de persoas con condenas de pouca duración e cumprimento en réxime
aberto,  fora dos establecementos coas posibilidades  que a  normativa prisional  prevé
(control  telemático ou doutro tipo).  En relación con isto,  a SGIP ten na sua man a
progresión  ao  terceiro  grao  através  dos  artígos  86.4  e  100.2  do  Regulamento
Penitenciario.

e) Posta en liberdade das persoas que están nos Centros de Inserción Social.
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3.- Comunicacións e dereito á información das persoas presas e as súas familias

a) Aumento das comunicacións orais ordinarias através de locutorios.

b) Gratuidade de chamadas telefónicas extra.

c) Información ás familias da situación sanitaria das persoas internas de maneira o máis
rápida e clara posíbel.

Galiza, 24 de marzo 2020
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