/ NOTA DE PREMSA /

El SIRECOVI constata mé
méss de 260 situacions de violència institucional en
diversos àmbits de privació de llibertat a Catalunya
 Presentació de l’Informe Biennal del Sistema de Registre i Comunicació
de Violència Institucional (SIRECOVI)
(SIRECOVI):: anàlisi de l’estat de la qüestió de les
vulneracions de Drets Humans a persones en espais de privació de
llibertat.
 Vulneració del Protocol d’Istan
d’Istanbul enfront la no-investigació
investigació exhaustiva de
denúncies
ncies de tortures
tortures.
 El SIRECOVI registra casos de vulneracions de Drets Humans en el marc de
privació de llibertat
llibertat:: aïllament penitenciari durant anys en contra del
de que
estableix el Dret Internacional, que el limita a 15 dies de dura
durada;
maltractaments
ractaments sota sotmetiment a contencions mecàniques; alarmant
nombre de morts tant en règim ordinari com d’aïllament.
Barcelona, novembre 2018
Es presenta l’Informe Biennal del Sistema de Registre i Comunicació de Violència
Institucional (SIRECOVI). Participaran en roda de premsa:
- Iñaki Rivera Beiras, Director
rector de l’Observatori
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans.
- Alejandro Forero,, Coordinador de l’Equip de SIRECOVI.
- Olga Casado, metge especialista en el Protocol d’Istanbul.
- Gracia Amo, Famílies en
enfront la crueltat carcerària.
- Helena Solà, Organització Mundial contra la Tortura, connexió des de Ginebra.
Dia i hora
Lloc

Dimarts 20 de novembre de 2018, a las 12.00 hores
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rambla Catalunya, 10. Barcelona

El Sistema de Registre i Comunicació de Violència Institucional (SIRECOVI), eina de
l’Observatori
Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans (OSPDH), presenta el seu informe
biennal sobre vulneracions de Drets Humans en centres penitenciaris de Catalunya.
Amb més de 260 denú
denúncies
ncies registrades, l’equip del SIRECOVI confirma greus
deficiències en el marc de protecció de drets a persones privades de llibertat.
S’ha detectat un ampli ventall de violacions de Drets Humans a les pres
presons catalanes,
destacant casos de persones
ones privades de llibertat que romanen en règim d’aïllament
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penitenciari durant anys, estant aquest limitat pel Dret Internacional a 15 dies de
durada. També s’han registrat denúncies de casos de maltractaments sota contenció
mecànica, trobant-se la persona privada de llibertat lligada de peus i mans.
Així mateix, i tot i el Protocol d’Istanbul, es verifica la no-realització d’investigacions
exhaustives en casos de denúncies de tortures.
Per últim, s’ha constatat una alarmant xifra de morts de persones privades de
llibertat tant en règim ordinari com d’aïllament. Aquest fet comporta un gravíssim
dany psicosocial i emocional sense possibilitat de justícia i reparació a familiars i
entorn de la persona morta.
Tot això i altres greus situacions són denunciades pel Sistema de Registre i
Comunicació de la Violència Institucional (SIRECOVI), que ha alertat i comunicat a
organismes nacionals i internacionals de la situació a les presons catalanes. Aquest fet
ha provocat una recent visita a Catalunya del Comitè per la Prevenció de la Tortura
del Consell d’Europa.
Contacte per mitjans
Katherine Oliveri, Responsable de Comunicació del SIRECOVI
+34 689768223 | katherine.oliveri.astorga@gmail.com
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