
La dignitat de les preses en lluita no cap en un judici!
Judici-farsa contra el pres en lluita Juankar Santana Martín

El proper dimecres 7 de novembre es durà a terme al Jutjat número 2 de lo penal de Lleida un 
judici-farsa contra el nostre company Juankar Santana Martín, irreductible pres en lluita. 

Juankar  és  una  persona  ferma  i  compromesa,  anarquista,  que  porta  des  de  1991  recorrent  la 
geografia carcerària estatal, lluitant contra la presó, el sistema punitiu, la tortura i la vulneració de 
drets de les persones preses. Des de 2011 participa de la campanya Presó=Tortura que consisteix en 
la denúncia de les tortures i maltractaments dins de les presons i que es dona a conèixer secundant 
dejunis setmanals, instàncies al Congrés dels Diputats i a Institucions Penitenciàries i denunciant la 
pràctica de la tortura. Així, preses en lluita de diferents punts de l'estat es coordinen amb la finalitat  
d'avançar en aquesta lluita. 

És en aquest context que en Juankar va rebre diverses pallisses i tortures durant la seva etapa al 
centre carcerari de Ponent, durant els anys 2011 i 2012. En concret van ser tres les pallisses rebudes 
a les que ell sempre va presentar denúncia contra les autores. En la primera de les denúncia Juankar  
va ser condemnat a 12 dies de presó tot i haver estat ell la persona agredida i apallissada. En la 
segona, els carcellers no van presentar-se a judici i va quedar absolt dels càrrecs que se l'imputaven 
com  a  conseqüència  de  la  contra-denúncia  interposada  per  les  carcelleres  després  que  ell  les 
denunciés per les pallisses rebudes. Ara, en aquesta ocasió la corporativa carcerària l'acusa de falsa 
denúncia i agressions a guàrdies tot i ser ell la persona que va rebre una pallissa per part de 12 
carcelleres. Cal remarcar que la seva denúncia per tortures no va prosperar perquè la corporativa 
mèdica de la presó no va proporcionar-li un informe de lesions fidedigne a les importants lesions 
rebudes. Així és com, ara, el nostre company Juankar Santa Martín s'enfronta a una nova pena de 18 
mesos. Durant el judici seran presents diversos càrrecs de la presó de Ponent com el sotsdirector  
mèdic, el sotsdirector de seguretat i altres carcelleres de la presó de Ponent. Aquest fet ens fa pensar  
que no es tracta d'un judici qualsevol sinó d'una venjança contra una persona compromesa i que no 
ha defallit mai en la lluita per la dignitat de les persones preses i que, incansable, persisteix amb la 
denúncia i repudia contra un sistema carcerari podrit. 

El  judici  contra  el  Juankar  i  les raons que el  motiven no són un fet  aïllat  dins de les  presons 
catalanes i d'arreu de la geografia estatal. La tortura i els maltractaments són quelcom inherent a 
l'existència de les presons i la seva fi passa per l'abolició d'un sistema punitiu que té com a punta de 
llança  el  confinament  i  la  venjança.  Mentre  hi  hagi  presons  existirà  la  tortura  dins  d'aquests 
escorxadors  de  vides  humanes.  I  mentre  existeixin  presons  hi  haurà  persones  rebels  que  amb 
dignitat  i  determinació  seguiran  lliurant  batalles  quotidianes  contra  aquesta  asfixiant  realitat 
carcerària. Des de fora, aquelles que aspirem a una societat lliure, seguirem denunciant, practicant 
el suport mutu i lluitant colze a colze amb les germanes preses que, en qualsevol espai de reclusió, 
resisteixen al dia a dia d'aquest abocador, conseqüència d'un sistema social fracassat: la presó. 

Concentració en suport al company pres en lluita Juankar Santana Martín
7 de novembre de 2.013 a les 09:00h – Jutjats de Lleida (Penal núm.2)

Contra la presó i el sistema social que la necessita...
...Solidaritat activa amb les preses en lluita!

Mediterrani Oest - 2 de novembre de 2.013,
Presó=Tortura


