O cárcere dentro do cárcere
As condicións de vida en prisión nunca foron nin poden ser saudábeis. E non só pola insuficiente atención
médica: o encerramento prolongado prexudica profundamente a psique das persoas. A ruptura dos
vínculos con outras persoas e o estigma social son consecuencias moitas veces irreversíbeis do
encerramento.

Pasar unha temporada preso ou presa ten tamén consecuencias físicas, alén das psicolóxicas:
entorpecemento muscular, perda de visión, olfato e ouvido a longo prazo, son apenas algunhas das
secuelas físicas que sofren as persoas despois de pasaren unha temporada no cárcere. Todo isto é
agravado de forma moi especial para as case mil persoas presas que cumpren condena en réxime de
confinamento solitario nas prisións, máis aidna aquelas que sofren o isolamento como limitación
reximental por múltiplos motivos: sancións, medidas coercitivas, etc.

O réxime de isolamento prisional implica unha limitación das saídas ao patio (entre 2 e 4 horas ao día,
ou até 6 horas na Catalunya, que ten competencia en materia de execución penitenciaria embora este
límite non sempre é respectado), limitación dos contactos con outras persoas presas, inspeccións e
revistas diarias, mudanzas contínuas de cela, limitación dos obxectos permitidos na cela, comidas en
solitaria, restrición do contacto cos funcionarios, negación das licenzas de saída, restrición das
comunicacións con persoas do exterior (limitación a dúas cartas semanais), recusa ou limitación de
actividades culturais, deportivas e espirituais. A falta de contacto humano e de actividade tradúcense nun
prexuízo serio para a saúde física e mental de quen a sofre, cando non acaba directa e definitivamente
coas súas vidas. Aliás, trátase de espazos onde en moitos casos se favorece a práctica de abusos por parte
de funcionarios. Evidentemente, resulta inviábel pensar na educación ou reeducación das persoas presas.
Alén de todo isto, o réxime de confinamento solitario é aplicado de maneira costumeira contra a
lexislación que o regula, e sempre vulnerando os dereitos das persoas sobre as que se aplica segundo
están recollidos nos tratados internacionais. Trátase de restricións de dereitos que son reguladas en
instrucións, circulares e ordes de servizo. O réxime de isolamento afecta as persoas clasificadas en
primeiro grao que cumpren a súa condena en módulos de réxime fechado e aquelas que están encerradas
en departamentos especiais, así como a moitas das persoas clasificadas nos grupos FIES. Tamén é
utilizado como sanción para faltas moi graves, o que o converte nun cárcere dentro do cárcere. A
prohibición expresa de que unha sanción de confinamento solitario dure máis de 14 días é incumprida de

maneira arbitraria nos cárceres do estado apesar das constantes recomendacións e denuncias de
organismos estatais e internacionais.

Por todo isto, o isolamento prisional implica un trato cruel, inhumano e degradante para as persoas, e
constitúe en si mesmo unha forma de tortura. As asociacións e colectivos asinantes consideramos
portanto imprescindíbel acabar co réxime de confinamento solitario. Nestes momentos en que, máis do
que nunca, as persoas presas están abandonados e os lugares vagos de persoal sanitario continúan sen ser
provistos (problema que na Catalunya existe de maneira menos premente que noutras comunidades
autónomas) compre avanzar para a abolición do confinamento solitario nas prisións.

#AboliciónIsolamento #IsolamentoÉTortura #OIsolamentoMata

