No a la cadena perpetua

Sota aquest títol el passat setze de març va tenir lloc a l’auditori del CiJ
(Cristianisme i Justícia) una taula rodona convocada per diverses entitats,
participada per un catedràtica de dret penal, un jutge, portaveu de
l’Associació de Jutges per la Democràcia, el Degà del Col·legi d’advocats i el
Director general de Serveis penitenciaris, i moderada pel President de
Justícia i Pau.
El motiu de la convocatòria estava en analitzar el projecte de Llei del Codi
penal de la “democràcia” aprovat ja pel Govern i pel Congrés, projecte que
preveu instauració de la pena dita “presó permanent revisable”. Els
condemnats a aquesta pena podran demanar als vint-i-cinc anys de
compliment la revisió, que els hi pot ser atorgada o no. En cas negatiu, la
podrà tornar a demanar cada any i així successivament. En el supòsit de
concedir-li la “revisió”, aquesta encara es pot anul·lar si canvien les
circumstàncies existents en el moment de l’atorgament i, “naturalment” en
el cas de delinquir novament (qualsevol delicte)
Entre les entitats convocats cito Justícia i Pau, Comissions de dret
penitenciari i de defensa dels drets de la persona, ambdues del Col·legi
d’advocats de Barcelona i Coordinadora catalana per la prevenció de la
tortura.
A banda de poder escoltar tota la sessió al web de Justícia i Pau, resulta
oportú destacar i sintetitzar la unanimitat en proclamar que el projecte de
llei del Codi Penal,” és innecessari, inconstitucional i indefinit” (mancat de
concreció).
Innecessari perquè a l’Estat espanyol ja estableix un topall de compliment
fins als 40 anys, i sols fins el compliment efectiu de trenta no es té dret a la
Llibertat condicional.
Inconstitucional ja que els vint-i-cinc anys o més de presó fan impossible la
reeducació i la reinserció social, dret dels presos que contempla l’article
25.2 de la Constitució espanyola. A destacar en aquest punt la reflexió d’un
dels ponents de que a l’Estat no li interessa gastar diners en persones que
no voten, i per tant no considera adient pressupostar despeses per la
reinserció.
I la indefinició, entre d’altres elements, es troba en la poca precisió de les
circumstàncies que poden donar lloc a l’atorgament o a la suspensió de la
revisió.
En resum que la conclusió era la de motivacions polítiques per la proposta,
sense que siguin certes les justificacions que menciona l’exposició de
motius del projecte de llei, motivacions en la línia de la Llei de seguretat
ciutadana i altres disposicions restrictives dels drets humans.

Per exemple l’exposició parla d'estats europeus que la tenen promulgada,
però aquests en Estats, Alemanya i Itàlia, la revisió es fa als 15 o 18 anys.
Per altra banda cal destacar que la delinqüència a l’Estat espanyol se situa
en 44’8 per cent mil habitants, i a Alemanya i Suècia en 73 i 147’9
respectivament.
Per acabar cito l'afirmació del bisbe de Roma que es va recordar a la sessió:
“La cadena perpetua és una pena de mort oculta”
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