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SUPLEMENT "avui" S.I.C. 
A I ' ÍTUSI cjue en passsts anys, l'E~uip " •Vi'l" se solidaritza anb t r is els presospolítics en aouestes festes de 'tidal 1974. Amb * 

el present suplement contribuïm a 1? caapanyá en favor de t'JfHMSTI' aue tots els demòcrates tenis el deure de recolzar. Al cap i a ! 
la f i , tots anuests homes i dones empresonats són víctimes de la nat ei xa repressió ~ue pUna damunt d'aauells oui l luiten per la de j 

aocrkia i la l l ibertat . SOLIDARITAT! JUQ^-LCS! " ; 

articles declaració universal dels drets de l'home, aprovada per l'ONli el IO-xii-1948 i 

19.- W mmW TE CRET A V LLIBPTAT D'OPINIO I D'EXPRESSIÓ; 'IXO Jmf$i EL DRET » NO ÉSSER INQUIETAT PER CAUSA OE LES j 
OPINIONS ! El nE CERCAR, RESRE ! DIFOSORE LES INFORKACIONS I LES IDEES PER QUALSEVOL MITJA D'EXPRESSIÓ I SENSE CONSIDE
RACIÓ DE FRCKTERES. 

?0.1.- TOTA PERSONA TE FJTT A V LlIRERlAT DE REUNIC I D»ASSOCl£l0 P€lFIQ|£S. DESEMBRE 1974 

SOLIDARITAT 

AÍÏ1B €UZKADI 

140 P.P. EN UflGfl DE FAM 

El passat V. de Desembre 200,000 obrers basc s es declaraven en vaga en solidaritat até els 140 p.p. bascos en vaga de la fan i ** | 

per les l l ibertats nacionals d*EUZKIDI. 
Efectivament, co» ja informem en el número de desembre de 1 ' " VUr1, t#C P.P. pertanyents a ETA-V? i ETA-VI? -dels 200 llargs oue * | 
el Govern "aperturista" de T-r ias té engarjolats per igual motiu- es van declarar a finals de novembre i començaments de desembre, 
en vaga de la fam per W N ISTIA, per aconseguir l'Estatut de °res Polític i per les l l ibertats nacionals d'Euzkadi. 

DifQNGUEM Lfl SEVA LLUITA | 
QUE TAMBÉ ÉS LA NOSTRA I 

* I 
¡ 

GORA EUZKAQI AZKATUTA ! 
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nalgrat l'anoamada 'apertura", d'un •• • 
teaps ençà s'han multiplicat les detencions 
de persones acosadas de pertànyer a l'oposi_ 
cié deaocrattca da tots els pables de l'Es
tat espanyol. 

Darrerament hea assistit a una onada da* 
detencions aassi ves: els 67 da Sabadell (a-
cusats de forear part da l'Assssblsa de Ca
talunya, 8 da seteebre), els 42 de St Cugat 
(fdae PSÜC, 5 d'octubre) i els 25 obrers -
del Baix Llobregat (fdae PSÜC, 3 da desee-* 
bre). Això pel que fa a Catalunya. 

Quant a Euzkadi, les detencions es per-* 
ten e tarea a en Htea gairebé diari i te
nen coa a objectiu, segons seebla, la des-* 
trúcele de l'organització revolucionaria 1 
nacionalista ETA-V» Assemblea. 

FInaleent, el passat 27 de neveabre fo-* 
ren detingudes a Madrid 14 personalitats en 
irts les quals hi havia cinc catalans, tres 
bascos i un gallee. (Al respecte és ínteres 
sant de consultar el ranero de 2/9 de desea 
bre de la revista madrilenya "CAMBIO 16*, * 
ja que entre altres coses parla del tracte* 
(flscrielnatorl rebuts pels detinguts a la * 
sea da le "Dirección General da Seguridad*, 
en uns eoeents en què 146 presos polítics * 
d'ETA estan en perill de aort per cansa *• 
d'ana vaga de la fae -cif . Informa Batasuna 
1974 en aquest eateix número d'»AVB_\l 

o 0 o 

En alguns cases els detinguts han passat 
•postarIoraent a la presé. Ja en el número* 
•anterior d'aquesta-.pobllcació filea una •• 
crida perquè.els nostres lectors signessin* 
la desanda d'aanistla general que per als * 
preses, exiliats i repressalfats polítics * 
esta fent la "Comissió Justícia i Pau". 

En aquesta ocasió reproduTree des testi-
eeais sabre les condicions de vida a la "Ho 
delo* 1 a la Presó de Dones de Barcelona. ~ 

la modelo 
"Cal denunciar en prisar lloc les condi

cions generals de vida que porten a l'oabru 
tinent 1 e le degradació dais eapresonats. 

La situació os pot descriare coa a basa
da ea ans poesies aitjans de relació social 
i unes condicions higièniques ínfleos. Qes-
cribiat-he breuaant: 

- LES CELLES, espai de senys de 10 a2, * 
on tres persones es veuen obligades a ha-** 
ver-ai de realitzar totes les activitats ** 
possibles: dtrsir, menjar, rentar-se, defe

car, llegir, escriure, etc. els uns da
vant dels altres sense cap sena de lloc* 
on recolzar-se que les lliteres on es • • 
dora: incomoditats, noses, estretors, pu 
dors, paràsits... són el aarc de la vida 
en aquest petit espai on les tensions en 
tro els hoaes i la degradació són ¡fifí-* 
ciloent superables. 

L'ACTIVITAT DIARIA que aboca a l'estu 
pldització on noeés hi ha una alternati
va: o l'explotació descarada als tallers 
o el lent deixar passar les hores, asse
guts als patis o a les celles. 

SI. la lectura 1 l'estudi poden repre
sentar per a alguns un intent de superar 
aquest asbiènt, la censura dels llibres, 
la prohibició de llegir cap sena de re-* 
vista, l'existència d'un sol diari -cen
surat- durant sitja hora i por tota la • 
galeria (300 hoeas), i , en general, la * 
«anca de condicions níniaes per al tro-* 
ball iatellectual, en fan una activitat* 
dif íci l 1 un sacrifici peraanent. 

Cal insistir encara sobre les condi-* 
cions d'explotació per tal coa la vida a la 
presó estl fonaaentada en la dependència i a 
prescindible del pres de l'ajut econòmic ** 
dels faaillars. 

Les condicions pèssiaes del eenjar fan * 
¡•prescindible l'ajut en paquets o en d i 
ners que peraetin ceaprar a l'"Econoaat* en 
condicions abusives. 

Així els faaillars solt sovint sense re
cursos economies es veuen no sols privats * 
d'ans sous sinó encara obligats a pagar la 
carrega dt la manutenció del pres. 

Vet-aquf un nou aspecte de repressió no 
tan sols individual sinó taabé "social" d'a 
quest ragi a de presons, 

o 0 o 
On apartat especial agreixen els anome

nats "serveis" interiors: 
La Sanitat es realitza amb una falta to

t a l d'instrassntal 1 d'assistència. (S'ha • 
donat el cas recent d'una aert per falta • • 
d'assistència: on pres abandonat durant sis 
dies consecutius a la cella a 40 de febre • 
sense rebre cap aena d'assistència sanità-* 
r ía.) 

La infarsaria és ais un regia de reclu-* 
sió intensiva que un lloc d'assistència. 

Els sal alts sis greus reben m tracte ** 
d'espsdal duresa: 
- Els tuberculosos són reclosos en celles * 
esoeciala i noeés tenen la possibilitat d'U 
na hora de pati. 

Els bojos estan aTllats en celles espe-* 

AMNISTIA 

cials 1 sotaesos a un tractament "medie
val" a bass d'un ús abusiu de soporífers 
i sals tractes (cops de bastó, etc.). 
- L'Asil compta aab una quarentena di ** 
presos de més de 60 anys tancats en ona* 
sola sala, gran i freda. Cal advertir *+ 
qaa l'assistència directa als malalts ** 
corre a càrrec de "practicants", preses* 
comuns sense cap aena de t í tol ni d'expe 
riència sanitària. 

. L'ESCOLA és una sona de centre regit * 
ses per mètooes el 11 tars que par princi
pis pedagogies. L'única iniciativa "cul
tural" de la direcció ha estat d'instal
iar televisors penjats al fons de les ga 
lories en els presos asseguts a terra pe 
dan veure trossos de programes en hora-* 
ris solt rígids i controlats. 

A tot el que hea descrit anteriorment 
cal afegir un regle Interior I anés aer
ees de disciplina irracionals aab l'inic 
objectiu de fomentar l'esperit gregari 1 
augmentar les tensions, sota una òptica* 
de correcció i de càstig: files en si Ien 
c l , persecució personal, registres, eeac 
cions, xantatges.., sin el aarc de la re 
lacló entra 1'"autoritat" 1 la població*' 
empresonada. 

Les normes absurdes de comportament * 
se succeeixen l'una darrera 1'altra i la 
coacció is constant^ des de la 'nocossi-^ 
tat" pràctica de seteetre's a l'explotí^ 
c i i del treball per tal dt relbaxar la • 
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pana I obtenir d'altre» *prWllegís", fit» 
a la subcrlpció a la revista oficial di la 
preei: Redención* (veritable exhibició" * • 
descarada di la "pornografia feixista".) 

Cal asaentar de «añera especial el ' r j -
gia de quintes*, que consisteix en un re-» 
gia partlcularaent dur a que estan sotae-* 
ses els presos considerats per la direcció 
coa a "perllleaos" (el crfteri no és ni • • 
tans sois el qna «arca el reglaaent: boge
ria 1 agressivitat etc , si ni totalaent • • 
subjectiu 1 arbitrari coa el que ha estat* 
aplicat als presos acusats de pertànyer al 
WL I * TOLLA). 

Constitueix en tres tipus de reglaaenta 

clans: 

" SSLJSJJI ca*H>» w *rt»*«1x una 1n 
coaunlcaclo total I sense lluu exterior. 

- "frticl» 12* ( * « es tracta di *** 
l'articTè^TTÍTon existeix la posslblli-* 
tat d'una hora de pati diaria. 

- Regia general de quintes on regulats* 
par uns horaris seablants a les altres ga
leries, els preses setuesos a un regla a i -
litar I a un tracto vexatorl en que el *** 
ores és tractat a nivell d'una bestia: 

Rals tractes I garrotades al ais l í 
nia signa de protesta, portats a tarea* 
par ana "brigada da pagadores* (entre * 
els quals destaquen els noas di: Irriru 
re, (tartaño del Caapo, Vicente Llorca,* 
Juan Guisado, Juan Pardo, Valeriano, E-
liaa, Hanele..,). 

h dt«cri«lnaci6 racial és expertaen 
tada asé tota la cruesa pels aagreblns* 
(eraba i bàrbars d'Algalia 1 del Narroc) 
i pela africans de raça negra (del Sene 
gal, de Saab!a etc.) 

Detinguts la aajorla sense delicte es** 
troben a la preso' sense possibilitats de * 
defensa (ais di 2 asaos sense advocat) i * 
sense objectes ni docaaents personals que* 
la policía no els ha paráis di recollir de 
la seva resi asuela. Sea flnalaent expul- * 
sata de 1'Estat asaaavel seasa peraetre'ls 
de recuperar els sans estris personals ni* 
docaaants d'identificació 1 de viatge (pa
ssaport, etc). 

Tot aquest «arc general porta a Tamil, 
lacio di la persona, al seu eabrtitiaent. * 
Cap activitat "superior" de Thoae no es * 
possible de realitzar-se a nivell col.lec-
tlu. 

Aquesta sanca de vida "huaana" coa a ** 
tal es veu encara ais reduïda pel fet di * 
na exlrttr ana foraa di éoaunlcacló valida 
1 lliure aab els faafliars 1 el «6n exte-* 
rier. Ja ene hea referit a les publlcac*** 
dons. La prohibició dels aparells de raí» 
dio 1 le i«possibilitat fins i tot di pre
senciar (la demagogia Inforaatlva) de la • 
televisió son encara uns altres aspeetee. 

La ceewiieaclé aab els faatllars as tai 
bi vaxaterua (asma condicions acústiques, 
ni vísenla 1 seta la vigilancia d'un osear 
cellar aae escolta la conversa, que, a «és 
«• pat ser en cátala. El contacte aab els* 

f i l i s aenors noaés és possible cada tres le
sos I sense la presencia de la «are... 

La correspondíncia és revisada i sovint » 
rebutjada (de vegades aab el simple pretext* 
arbitrari de líalt d'extensió). 

Els escrits personals són escorcollats a* 
les cel.les, pels funcionaris. 

Contra unes condicions de vida tan odio-* 
ses hea lluitat constantment els presos polf 
tics I cal que la lluita a dins i a fora de* 
les presos continu! fins l'abolició total ** 
del slsteaa actual de presons, i de la reclu 
si ó aatelxa entesa coa a càstig i privació • 
de tota activitat social. 

Les lluites, en aquest objectiu general,* 
han avançat a diferents punts de tot l'Estat 
espanyol cap a 1'objectiu d'iaposar l'esta-* 
tut del pres polftic:En alguns llocs s'han • 
i «posat aspectes laporatants de les necessi
tats de convivencia i de fcreació política 1 
cultural: lliure relació entre cel.les, pati 
coafi, possibilitat de altjans culturals 1 de 
vida col.lectiva: «enjador, biblioteca, etc. 

Es per alxo que un dels objectius princi
pals de les lluites fins el aoaent actual és 

el de la reunificació dels preses polítics,* 
la lluita contr l'aTllaaent i la divisió a * 
qui ens volen sotaetre les autoritats de les 
presos que pretenen, així, d'anal.lar-nos * * 
cea a persones. 

Actualaent els presos polítics de la pre
só Rodil es troben en les condicions partíeu 
lars següents: 

- dividits i afilats en petits grups en 5 
galerls (el total de galeries de la presó * 
és de 6). 

-aaneats de possibilitats de contacte en
tre ells dins la aatelxa galeria (aTllaaent* 
forçat a les cel.les). 

- perseguits aab especial Interés pels ** 
funcionaris: 

- posant obstacles al funciona-* 
aent ds la biblioteca que els presos ente- • 
riors aab la seva lluita havien aconseguit * 
d'iapusar (a base de llibres deixats a la bj_ 
blioteca pels aateixos presos). 

- iapedint la relació entre no-* 
saltrea. 

- Iapedint la distribució del ** 
nostre teaps lliure entre pati i cel.la. 

- pr xurant de crear T hostil I tat 
centra els presos polítics entre els presos* 
coauns. 

La lluita contra les condicions inhu-
aanes de les presons exigeix una acció * 
aolt aaplia des de i'exterior. 

Cal que des de tots els nivells; des* 
de les organitzacions obreres 1 populars 
a nivell legal 1 11.legal, per tots els* 
altjans no s'aturi 1a DENUNCIA i les pre 
«ajana. 

La lluita per TAHNISTIA ha d'anar a-* 
coapanyada per una tasca constant de de
nuncia I de pressió contra aquest regla* 
inhuaà que és la reclusió, l'exigencla * 
de TAanistia ha d'ésser taabé TOTAL par 
a tots els presos polítics (evitante In
tents d'excloure'n els acusats de terro-
rlsae coa ETA, OLLA, MIL. ete). 

Lluita per: 
- L'AMNISTIA TOTAL 

- i DENUNCIA PERPANENT 
Alxo és el que es reclaaa de tot* 

el poble. 

trinidad 
La presó de dones de Barcelona es una 

continua discriminació a tots nivells en 
tre les preses polítiques (e polítfaues-
soclals) 1 les que ells anoaenen coauns. 
(lladres, assassines, etc.) 

De pr i ser cal reaarcar que, ja d'en-* 
trada anul.la la personalitat propia, s-
bllgant a tothoa, a vestir-se faldilles, 
«algrat el fred 1 Thuaitat ds l 'edifici. 

A grans trets el regia que regeix és* 
el següent: 

A) Que les preses polítiques sin con
siderades un perill per a les altres re
cluses, per tant, son tancades a pany 1 * 
clau al l í on van: saleta de T.V., pati,* 
habitació, dutxes, safareigs. Oue si a u 
na presa co»ú la troben parlant aab una* 
"perillosa social" (I política es clar)* 
és objecte de càstigs, per tant no poden 
ni tan sols saludar-se, 

B) Que les preses coauns redueixen pe 
nes, «Itjançant treballs tan desagrada-* 
bles coa: registrar les coapanyes que • • 
van a coeunicar aab els aovocats, per • * 
tal que no portin cap paper, cosa que • 
fan dues vegades, una abans d'entrar a • 
coaunicar 1 un altre quan surten, tre- • 
balls aecanics, etc. 

C) Que no hi ha calefacció en tot Ten 
oificl excepte al despaxt del director,* 
cosa que fa que no es pagui viure ds *** 
fred i hualtat, arreu de la casa. 

D) Que les preses coauns tenen les por 
tes obertes siguí del doraltori, saleta, 
o pati ( ho tenen a part) «entre a les * 
polítiques se les tanca arreu on ven ** 
(aenys al aenjador), per tal que ne hi * 
puguin parlar, (les prostitutes taabé ** 
son aolt vigilades en aquest aspecte, «* 
taabé son un perill social. 

E) Que les dones que es dediquen a la* 
vigiTlocla de l'ordre de T e * f i e l •>» -



zadas del Santísimo Sacram nto" són rig'des 
eh tots els aspectes, si es tracta de las** 
"las peligrosas soci-les",mentre oue es de
diquen al "buen apostolado" quan es tracta* 
de les pobretes dones que han de convertir* 
( a la seva ideología, es clar) els *an cía 
sse cada dia de cultura general...ai! 

Fan la qúitza en coses petites, aeri v i 
tals a vegades, i «és en un lloc on s'hi es 
ta tancat , No faci l i ten cap mena de comú * 
diàleg en cap sentit , al contrari es tan- • 
auen com a cargols ( no donen cap explica-* 
cic encara que se'ls demani;. Les comunica
cions amb la familia (una discriminad6 res 
pecte a la dels homes) s5n fatals, malgrat* 
s'ha demanat de fa un temps, que no hi hagi 
terceres persones (Cruzadas), en aquests pe 
t i t s moments (15 minuts, 2 cops per setmana) 
familiars, continuen amb la seva mania *** 
d'intervenir en là conversació de les fami 
l les i demanenque es parli en castellà, +, 
ja que el reglamento ho diu. 

Els paquets no poden ésser passats per *• 
ningú que no sigui familiar, mentre que a • 
la pres6 d'homes els pot portar tothom que* 
vuloui! 

Les visites sSn dos cops per setmana, 4* 
persones de la familia que portin el nom i -
gual que la presa, i demanen el carnet a • * 
entrada. 

A mis a més, normalment, quan les p o l í t i 
ques en són 3 o 6, no se les fa dinar al • • 
menjador, sine a l'habitacle, cosa que desu 
neix a la gent, ja que s5n poques les oca-* 
sions de poder canviar d'habitació i veure* 
cares diferents. 

De l l ibres en passen, pero hi ha autors* 
prohibits (sobretot els marxistes) els l l i 
bres que passen sSn d'estudi i alguns de es 
barjo, previa censura de capel11, mestre i * 
dector, la qual cosa fa que estiguin ret in-

• guts 10 o 15 dies abans no arriben a la des 
tíhatària. 

La correspondència surt un cop per setma
na, s'ha de fer en caste l l ! , i donar la car 
ta oberta, doncs també es censurada.,, i no 
•é's es pot escriure a familiars directes. • 
No entren cartes d'amistas. 

Les Cruzades no fan cap feina pesada, to 
ta les fan les comuns, ja que les preses j » 
r i lloses, no estan capacitades per a fer-ne 
"cap. S'hauria de demanar davant aquest es-* 

tat de coses uue fossin funcionàries 
de l'estat les encar-egabes de les • , \ 
presons de dones, i canvïàr.el siste 
na intern, o si no, les preses que • 
surtin al cap d'un temps, seran per
dudes totalment de cara a la socie-*, i 
tat aue les envolta. La.presó de do- lí¡m 
nes ara cou ara, no ajuda en absolut y"$ 
a recuperar persones per a la socie- ? J r 
ta t , al contrari les acaba de 

, i qui sap si per a sempre. 
La qüestió higiene és molt més saludable* 

que a la Model, el dormitori de les p o l í t i 
ques, molt gran, té una cambra on hi ha els 
lavavos, la neteja dels quals, així com dBl 
dormitori va a càrrec de les qui l'habiten. 

Cal dir que, el registre normal de pre-* 
sons als objectes personals, etc, es fa * * • 
quan no hi són les preses al davant. Es pot 
posar remei a aouestes humiliacions tan no
tables? 

En f i , la presó dé dones, per dintre, és* 
realment depriment... 

caria Mn. 

XlRlNñCS 
CARTA OBERTA í L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

Els pobles inclosos en l'Estat espanyol* 
han entrat, des de finals del 1973, en una» 
fase resolutoria d'un règim, que ha durat • 
38 anys a despit del voler sobirà de la ba
se popular. La situació econòmica interna-* 
cion^l, produida per l'accés a la l l ibertat 
responsable de molts altres pobles del »ón* 
hs contríbuit a afeblir l'anacrònic Règim • 
espanyol. La fa l l ida escandalosa dels cops* 
mil i tars a Xile i a Xipre, les l l iber t r - l i t -
zacions aconseguides a Portugal i a Grècia, 
les amnisties d'Argentina, de Portugal i de 
Srècia pressïonen a l'entorn de les fronte
res de "La sol i tàr ia Espanya". 

Pres, com estic, des del novembre del * • 
1973, he pogut viure d1 aproo la tragèdia • • 
dels presos polít ics que han anat desfilant 
per aauest Hospita'fieneral Penitenciari, en 
el qual acompleixo condemna, que es una min 
sa part de la tragèdia conjunta de la socie 
tal en l'Estat espanyol: tragtíl·la obrera, • 
tragèdia de nacionalitats, efintel.lectuals, 
de polít ics, d'exi l iats, d'agricultors, pes 
cadors, d'estudi 3nts i epseny^nts, tragèdia 
de barris, d'especulació*deterrenys i vivèn 
des, etc. 

Estem davant de l'espectacle obsessiu de 
presos penats, preventi(Js¿ detinguts, Inter 
rogats, torturats, mutilats, exéxutats, pro 
cessats, amagats o escanatS a l'estranger,* 
forçats al radical'sine desesperat, amb les* 
penalitats derivades per a l l i r s famílies;* 
i el que és pit.íòr, un .horitzó focs, tancat, 
d'intransigència polít ica, d'innuisició men 
tal i d'odi irracional per sart ó'ün amolé» 

sertor dels qui encara dete-ten el poder. 
No oblirem que el govern aperturista d'A
rias Navarro és altament responsable de • 

l 'execxió del jove polític Salvador Puig* 
Antich. 

Serenament i en si lenci, tot acomplint 
acuradament la disciplina de presó, he ob 
servat tot així durant un any. Vicens En
rique i Tarancón en gener del 1974, i 'as
seguri que era un fet un ample indult. No 
ha vingut cap mena d'indult. Valerosament 
la comissió espanyola "Justicia i Pau" ha 
empres una extensa campanya per conseguir 
una amnistia sense condicions, per a tots 
els"delictes" d'intencionalitat polít ica. 
El Papa i els Bisbes de l'Estat espanyol, 
amb la comissió per a l'àny 3att, que pre 
si deix Narcís Jubany, també demanen "as-+ 
n is t ia" . I amb l'àmbit internacional, a • 
part d'Amnisty Internacional que no cessa 
de pressionar, f ins al Consell d'Europa * 
compren i demana l'amnistia per els pre-* 
sos polít ics d'un Estat europeu que és la 
vergonya d'Europa. 

Tots els partits polít ics importants • 
de l'oposició al Règim tenen inscrita la* 
l l u i t a per l'amnistia o alliberament dels 
presos polítics i és el segon dels ouatre 
punts fonamentals d'aquesta Assemblea de* 
Catalunya. 

Est5 doncs la cosa madura per Vamnis
t i a . Ja no es tracta només de millorar *+ 
les condicions del pres polí t ics, ni de • 
demanar l 'estatut del pres polí t ics, ni • 
odtenir induís particulars. No és ara e l * 
moment d'induls particulars sinó d'amnis
t ia general. 

Per conseguir aquesta amnistía tenia u 
na part de responsabilitat els presos po
l í t i cs i teniu una altra part de responsa 
b i l i t a t els que esteu el carrer. Vatllem* 
amatents per a què cadascú assumeixi la * 
seva part i per a què no ens passi aques
ta ocasió tan propícia nue vivim actual-* 
ment. 

Amb aquesta carta vull comunicar-vos a* 
a vosaltres i voldria que ho féssiu a r r i 
bar a tothom a qui pugui interessar, sen
se excloure els responsables de'l Règim, a 
ouest meu propòsit: 

Si per a l '1 de gener de 1975 ni hi ha 
encara amnistia i si no ha estat feta o * 
no est! en curs d'execució una campanya • 
conjunta de presos polítics per l'asmis-* 
t ia , jo començaré una vaga de fam i enseis 
una vaga 11.limitada de refús de la disci 



SOBRE U S CONOIO'NS DÉ VIO* 
A LA'«PRESO MODIL 
DE BARCELONA 

Sr. Director de SERRA D Ori 

La mort trágica de ! atttic .i^f*"' 
judian! Gragurtu l&0#* ¿.¡háficr» 
a la presó Mode», de BfMT.elonà 
planteja t i l^ma de les t.Midicions 
de vida en aquest centre peniten
ciari Indépendeniniet'' de fes cat* 
ses que expliquin aquesta mcrt. 
volem portar a coneixement de 
t'opinio pública la situacto existent 
a la preso Model, que ens atrevim 
a qualificar d'tnacteptahle per a 
tots els detinguts, espacialivcftt 
per als qui ocupen el pavelló cfp 
sexaqenaris on ha mo»t G Lope.' 
Caballero. 

En efecte, a la Model no existeixen 
les més mínimes condicions hiqie 
ñiques: tot és brut, abunden les 
xinxes, les dutxes són insuficients. 
L'atenció sanitària és deplorable: 
hi ha dos metges per a mil cinc-
cents detinguts, i només durant 
determinades hores del dia: els 
instruments mèdics són primitius; 
la vacunació es fa contra les nor
mes establertes per l'Organització 
Mundial de la Salut. La biblioteca, 
senzillament, no funciona* segons 
el mestre-funcionart. que n'és res
ponsable, no es poden deixar lli
bres als presos perquè es perden 
i no hi ha lloc per a consultar-los 
in situ: per tant, es com si la 
biblioteca no existís. L'activitat 
"Cultural» o d'esplai es limita a 
la televisió (una hora diària, ex
cepte dissabtes i diumenges, en 
què es multiplica la dosi) i al ci
nema (on passen, una vegada a la 
setmana, films de qualitat general
ment detestable). Als tallers, amb 
e! pretext de facilitar la redempció 

ítfe'pttncs pi;i tre^.'lt. els presos 
• ,ou '•'i 'í'íí'+'v-rf* -Uts: amb -salaris iri-

i. '.;;•> 4c níf 't, uf nu mm teqàt 
»..-.t;,t.:',-»i . • ' ' " ' .' ' 

Qu.mt als dr*tti.gutí. per moUns po-
'ttir.s,.'-<'-solament no.ha estat re-
». ïiiegiiï ï'Est.itut dfeí pres polític, 
p'! qual s'ha lluitatdes de fa.anys, 
sino «(Ue* l'actual 'director no ha 
-accedit ni tan sci.s a'. ta- reuníficàció 
fïr's tïetïíiguts polítics en una sola 
tiàteria A més. s'inipedeix qualse
vol tipi.s d'activitat cultura) íper 
exemple: organització de cursets 
de català, francès, anglès i ale
many o d'un concert de piano de 
músic;; ünssica) t;. rete, arbitrà-
riHinen!. bona part de la correspon
dencia se censuren gran nombre 
de llibres , revistes autoritzats le
galment 3 tot l'Estat espanyol, i es 
posen travos a la correspondencia 
escrita i fins 1 tot a la comunicació 
oral en llengua catalana. 
Un aspecte important es el tracte, 
sevint vexatoii. a vegades vident, 
a què són sotmesos els detinguts, 
i que fins ", tot ha estat objecte, 
en nlgs.ins casos d'investigació ju
dicial. 

A través de ta vostra publicació, 
els setasignants volem donar testi
moni públic de la veracitat de les 
nostres afirmacions, i ens en fem 
responsahles. S< algú posa en dub
te el que diem, hi ha un camí 
per a aclarir ta situació i establir 
la veritat, que sigui oberta una 
enquesta pública sobre les condi
cions de vida a ta presó Model de 
Barcelona. — JORDI CARBONELL, 
AGUSTÍ DE SEMIR. PERE PORTA-
BELLA. XAVIER FOLCH, JOAN C0-
LOMÍNES. OCTAVI PELLISSA, JO
SEP SOLÉ BARBERÀ. JOSEP M. 
OBIOLS. ALFONSO C. COMÍN. 

MODELO 
i 13.GALERIA: 
j Anqel OUtflM RELLIHO 
' ' "UbrieT G'JEIA i RUÍ7 
i Aleix HESONi DOÍA 
> * iouel PUIG i VAR'iiS 

8- ' : Antoni SANS i PIRff 
01 co m 4? GALERIA: 

> i r • i m n r o - r r»n 
Llu's íffiES i EDO 
Antoni ARNAL i VILLANUEVA 
Lluís BUR3C i MOL t NA 
Enric CONDE i MARTÍNEZ 
Andreu ESTORNELL ? SIGNES 
Joan FERRAN i SERAFÍN! 
Francesc-Xavier GARRIGA i PAITUVI 
Manuel JURADO i ARJONA 
Francesc LÓPEZ i .ARIAS 
Antoni NIETO i GALLARDO 
Higini ORIVE i 8ESCA 
David URBANO i BERMÚDEZ 
Rafael 70YO i PÉREZ 

plina de presó, a«b l'únic propòsit d'acon
seguir Vaenistía dels presos, exi l iats i a 
•agats per noti us polít ics. 

Sera una oetita contribució individual a* 
la l l u i t a per la reconciliació, en aauest • 
any sant, que es resuneix en que l'opressor 
cessi d'oprimir. Conoto aab el vostre reco2 
zanent 1 a * el de. tots aquells que «'apre
cien. No pretenc jo sol aconseguir Tannis-
t i a . 

La caepanya de l 'ereita no és tot l ' a - • 
plec. Nones És un anunci jo i ís de l'aplec.* 
I •entre el bronze és tornentat pel batal l , 
en el cor del poble creix el delit de la •• 
testa. Repic de sonatent per a un any jubi-
lar¡¡ 

Madrid (Carabanchel) 1 d'octubre de 1974 

Lluís MMirinacs" 

Joan CAMARASA SANCHIS 
Àngel CORTfS i ROCA 
Jordi ESFINFT i BORONAT 
Dionisi FA8RIANI i BERNARDI 
Gregori FRAILE i MENDIGUREN 
Pere GONZÁLEZ i VILA 
Carles MONJAS i RODRÍGUEZ 

58 GALERIA:-
Pere BARTRES i AMETLLER 

- — " — Ramon CARRIO i SÁNCHEZ 

^ . • i . » m i A f l P U Ramon LLORCA i LÓPEZ 
R E I V I n D l Q U t N Josep-Ventura OMERO i TAJES 

Robert SAFON i SISA 
Josep-Oriol SOLÉ i SUGRANYES 
Raimon SOLÉ i SUGRAÍiYES 
I an0 SOLER i AMIGO 
Joan VIÜOLAS i VIDAL 
Frederic SÁNCHEZ i JULIACHS 

Diferenciació clara entre polí-* 
t ics i comuns. 

- Respecte a les creences re l ig io
ses del empreson-ts. 

- Reunificació en una única gale-+ 
r ia a~b pati propi. 

- Entrada l l iu re de totes les pu-* 
blicacions "legals". 

- ?¥tt a exàmens per als qui es t i 
guin matriculats. 

- Dur-nt les v'sites, els función^ 
r is només haurien de vigi lar la 
no entrada d'objectes no autorH 
zats i no pas les converses. 

- Que les sancions o1sciplinàries+ 
no afectin la redempció per t re
ball 

TRINIDAD 
Núria BALLART i CAPDEVILA 
Emília HERNÁNDEZ i GARCIA 
Georgina NICOLAO i MILLA 
Magdalena SEGURA i ROIG 
Esperança GONZÁLEZ i 3EJARAN0 
m Anaustias MATEOS i FERNANDEZ 
Isabel SAEZ i SEGARRA 

ELS P.P. NECESSITEN 
De "SOLIDARITAT", portantveu de la Comissió C'vica de Solidaritat de Barcelona, N2 26, d'octubre 1974, copien: 

FRUITA FRESCA, LLET, IOGURTS, VERDURES I HORTALISSES, MANTEGA, AMETLLES, EMBOTITS 
NESCAFE r"0 en pots de vidre), 3ENDES DE GASA, PASTA DE DEIíTS, INSECTICIDES (no en 
spray), OESfrflRANTS ^idem), AMBIENTADORS (ïbidem). 

Cal anar personalment -no hi ha p s can pe r i l l - a dur els paquets. PRESO MODELO": Entença, 155 (entre Rosselló i Provenga, 
Cetro Entença); PRESC TRMTM * dones): Carrer P^e Manjon, 4 fbus 4C, ? i 102). Horari: de 9 a 12, excepte festes. 
Els paquets, en borses de p'^ •'-., i a-b un cartronet especificant el iue contenen ( l l ibres i llaunes apart). ES IM^ESCIN 
DfBLE DE POSAR EL NOM I LA 5 ' l P Í í TL CCfPMIY ^FS c anuest mateix crsrtronet. 

també po-ieu !ur t tec, ai<w* iMncríl 'en Dotelles de. plàstic), :T"ntes, vianda... 
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