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RESUM DEL PROCÉS DE 
DENÚNICA DELS FETS DE L’ESTIU DEL 92 

 

 

Pocs donaven possibilitats de prosperar a la insistent denúncia dels torturats 
l’any 1992, menys quan aspiraven a dur la seva veu fins a les més altes instàncies 
judicials europees. Però després de més d’onze anys, d’esforços i ensopegades de 
tota mena, el col·lectiu de torturats del 92 ho han aconseguit. Ells sabien que era el 
que havien de fer, forma part de la seva manera d’entendre la lluita, és la dignitat 
de qui no s’arronsa, de qui no va ser derrotat malgrat els cinc llargs dies de 
tortura... 

 

“... nosaltres ho vàrem donar a conèixer i mira, arribarem allà on 
sigui, a Estrasburg, allà on sigui...” 

Pep Musté, torturat l’any 92 (declaracions fetes, l’any 94) 
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“L’erradicació de la tortura no permet ambigüetats, la construcció 
d’una societat democràtica difícilment pot reexir si es vulneren els 
drets humans més fonamentals. 

La Coodinadora d’Independentistes Torturats el 92, fem una crida a les 
ciutadanes i als ciutadans i a les instàncies polítiques i socials 
perquè denunciin la manca de voluntat polítcia d’erradicar la pràctica 
de la tortura i els maltractaments, i volem manifestar, com a víctimes 
de la tortura policial, el nostre compromís en la lluita per la 
consecució del respecte dels drets humans més elementals” 

Coordinadora d’Independentistes Torturats l’any 1992 

 

 

 

“Llegint els informes del Comitè per a la Prevenció de la Tortura, del 
Consell d’Europa, es pot constatar que els abusos i tractaments 
inhumans i degradants es produeixen fins i tot en els països més 
insospitats” 

Antonio Tabucchi, escriptor italià 

 

(fragments extrets del vídeo 

 el·laborat l’any 1994 pels mateixos torturats, 

 i editat per Alerta Solidària l’any 2002) 
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Les detencions 

Entre els dies 29 de juny i el 9 de desembre de 1992 més de quaranta persones 
van ser detingues arreu dels Països Catalans, la majoria d'elles vinculades al 
moviment independentista català. D'aquest nombre de detinguts, una trentena ho 
foren abans dels Jocs Olímpics que se celebraren a la ciutat de Barcelona l'agost de 
1992, encara que els resposables de l'operació policial sempre van negar qualsevol 
relació amb aquest esdeveniment. La resta van ser detinguts després de la cloenda 
dels Jocs Olímpics. 

 

 

Les tortures 

Pocs dies després de les detencions, a través dels familiars dels detinguts i a través 
dels qui van ser posats en llibertat, es va anar sabent que la majoria havien estat 
torturats per agents de la guàrdia civil amb l'objetiu d'obtenir declaracions 
autoinculpatòries i acusacions contra d'altres persones. Les tortures foren 
practicades en alguns casos a Barcelona, a Manresa i a Girona, i en tots els casos a 
Madrid, concretamenta a la Direcció General de la Guàrdia Civil. D'aquestes 
denúncies públiques de tortures se'n feren ressò en diferent grau els mitjans de 
comunicació, amb el consegüent acomiadament d'alguns dels periodistes que 
denunciaren aquells fets. 

Les reaccions que van aparèixer arreu del país van ser múltiples, i en la seva 
majoria de rebuig a la pràctica de la tortura. En algun cas, i significativament en 
declaracions públiques provinents de sectors pròxims al Ministeri de l'Interior 
espanyol, s'intentà restar importància a les denúncies de tortures tot argumentant 
el tòpic que eren històries inventades pels detinguts i que responien a "ordres" de 
les seva organització, quan precísament molts dels detinguts estaven vinculats a 
diferents organitzacions o no militaven enlloc. 

Les pràctiques que es denunciaven van ser diverses: l'ús d'una bossa de plàstic 
col·locada al cap amb l'objectiu de provocar una sensació d'ofec; submergir el cap 
dins d'una banyera plena d'aigua fins que el detingut no pot aguantar més; cops 
amb llistat de telèfons i amb barres de ferro; aplicació d'electrodes a diferents parts 
del cos; llarges estades drets fins l'esgotament; amenaces de mort amb pistoles; 
amenaces de mort i de violació afamiliars; etc. 

Alguns dels detinguts van fer intents de suïcidi, que van ser utilitzats posteriorment 
per part de la Direcció de la Guàrdia Civil per intentar justificar que els senyals de 
contusions dels detinguts eren producte d'autolesions. D’altra banda, els informes 
mèdics d'aquells detinguts que van ser posats en llibertat provisional, i que van ser 
explorats per metges d'hospitals públics, van corroborar que havien patit 
maltractaments físics. 
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Les denúncies judicials 

El rebuig de la societat catalana va ser contundent, com es pot desprendre del 
ressò que va tenir a la premsa. I les exigències d'investigar si s'havien produït 
tortures van venir reforçades per part de persones lligades al Govern Català, 
Ajuntaments i Parlament de Catalunya, que manifestaren públicament llur actitud. 
Alguns casos varen ser portats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Al seu torn, la majoria dels detinguts van formalitzar les seves denúncies a través 
dels respectius advocats. Alguns, però, ja havien denunciat les tortures en la seva 
declaració davant del jutge de la Sala número 5 de l'Audiència Nacional, Baltasar 
Garzón. El jutjat encarregat d'investigar les denúncies, però, va arxivar les causes i 
els recursos que posteriorment es van presentar. Igualment, el Tribunal 
Constitucional va corrovorar l'actitud del jutjat ordinari i de nou va arxivar les 
denúncies. Alguns casos van arribar davant el Tribunal Internacional d'Estrasburg 
en forma de denúncia contra l'Estat espanyol, denúncies que van ser desestimades 
per raons de forma. 

 

 

Les denúncies públiques davant instàncies nacionals i internacionals 

L'any 1993 s'elaborà un dossier sobre les tortures practicades per la Gùardia Civil 
als independentistes detinguts. Aquest dossier incorporava els testimonis dels 
torturats, les denúncies presentades, retalls de premsa, etc. Aquest dossier va ser 
presentat a Amnistia Internacional de Londres i, on va ser més efectiu, a l'ACAT 
(Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura) ja que a través d'aquesta 
organització es concertà un encontre amb el Comitè per la Prevenció de la Tortura 
del Consell d'Europa,  visita que tingué lloc el 1994. 

Una còpia del mateix dossier va ser lliurada en mà al President de la Generalitat 
Senyor Jordi Pujol; a l'aleshores Conseller de Justícia, Senyor Joan Rigol, a la 
Subsecretària de Justícia del Ministerio de Interior y Justicia de l'Estat espanyol, 
Senyora Maria Teresa Fernàndez de la Vega; als portaveus de la Comissió de 
Justícia del Parlament de Catalunya; etc. Mai ningú des dels estaments 
institucionals va mostrar ni ha mostrat un mínim interès en el cas de les tortures.  

La paradoxa s'arrodoneix quan un seguit de noms són els responsables directes i 
indirectes del que va succeir l'estiu de 1992. Luís Roldán, empresonat actualment 
per corrupció, que fins i tot en unes declaracions va dir que engegaria una querella 
criminal contra qui afirmés que la Guardia Civil va torturar els independentistes. 
Baltasar Garzón, co-director de l'operació, jutge instructor del cas, que no només 
no va iniciar cap investigació sobre les tortures sinó que a més a més va impedir 
que declaressin els agents que el jutjat encarregat del cas va citar. José Luís 
Corcuera, aleshores Ministre d'Interior, que va assegurar que la Guàrdia Civil no 
torturava, i a més a més, va ser l'encarregat, gairebé dos anys després, de donar 
les medalles als agents de la Guardia Civil que van participar en aquella operació. 
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El judici 

En la mateixa sentencia del judici, que tingué lloc el 1995, on es va condemnar a 
diversos detinguts per declaracions realitzades sota tortura, el mateix tribunal 
demanava que es deduïssin testimonis davant la persistent denúncia de la majoria 
dels processats sobre les suposades tortures practicades per la guàrdia civil als 
detinguts. En termes jurídics això va permetre a gran part dels processats (17 
persones), l'any 1997 tornar a iniciar el procés de denúncia que ha estat de nou 
sistemàticament arxivada per totes les instàncies judicials espanyols sense que 
s'hagi obert cap mena d'investigació al respecte. 

 

 

La denúncia col·lectiva a Estrasburg 

Cinc anys després, d'aquest nou procés de denúncies iniciat el 1997, ens trobem 
ara davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, el qual ha admés a 
tràmit la denúncia i ha marcat data per la vista oral el proper 18 de novembre. En 
la fase prèvia d’instrucció, l'advocat de l'Estat espanyol, Sr. Javier Borrego 
Borrego, no ha escatimat esforços per confondre els membres de la Sala tot fent 
servir part dels arguments que en el seu dia va fer servir la guàrdia civil, com ara 
els intents de suïcidi, o els informes realitzats per la metge forense realitzats sense 
cap mena de rigor professional, o apel·lant una suposada confabulació col·lectiva 
per part dels processats contra l'Estat. 

Ara, però, per primer cop, l'Estat ha hagut de respondre de manera concreta i 
precisa a les nostres denúncies i als indicis evidents que es presenten en la majoria 
dels casos. Amb el greuge que l’acusació ja no es limita a les forces de l’ordre sinó 
també a l’aparell judicial, i en darrer terme a tot l’aparell de l'Estat. 

La pràctica de la tortura no és una pràctica aïllada a l'Estat espanyol, i en aquest 
termes ha estat denunciat per Amnistia Internacional i el Comitè per la Prevenció 
de la Tortura (pertanyent al Consell d'Europa, al igual que el Tribunal d’Estrasburg), 
entre d'altres instàncies internacionals. L’Estat espanyol no només no persegueix 
aquesta pràctica, sinó que l’empara quan indulta els agents condemnats per 
tortures i els premia amb ascensos i condecoracions. 
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Canvis en el Tribunal 

La demanda interposada contra l'Estat espanyol, fou examinada per la Secció 
Quarta del Tribunal, el qual, el proppassat dia 29 de gener del 2003 va veure’s 
modificada la seva composició. La raó d'aquest canvi és en compliment de la 
normativa del Conveni Europeu de Drets humans que limita a 6 anys el temps que 
un jutge pot formar part del Tribunal. 

Fruit d'aquests canvis, el membre de l'Estat espanyol, Antonio Pastor Ridruejo, ha 
estat substituït per Javier Borrego Borrego, que ha actuat fins ara com a agent 
defensor de l'Estat espanyol en aquesta causa i ha estat l'autor de les al·legacions 
presentades contra la demanda per tortures. No es pot parlar, doncs, d'imparcial la 
seva presència en aquesta causa com a membre del Tribunal. 

 

 

La vista oral 

El proper dia 18 de novembre tindrà lloc a Estrasburg la vista oral del judici contra 
l'Estat espanyol per no haver investigat cap ni una de les tortures presentades pels 
independentites detinguts el 1992. En aquesta vista l'Estat espanyol haurà de 
respondre al tribunal de manera explícita les raons per les quals no va iniciar cap 
investigació: 

L’objectiu és ben clar, determinar si és certa l’acusació de que res es va fer per 
resoldre les denúnicies de les tortures sofertes, assenyalar per tant, com 
assegurem els i les indpendentistes, que l’Estat espanyol encobreix 
sistemàticament la pràctica de la tortura que promou i materialitza el seu sistema 
repressiu. 

 

 

A tall de cloenda 

Ens trobem, doncs, en el final d'un procés iniciat ara fa mes de 10 anys, on hi 
poden existir possibilitats de reeixir, en forma de condemna a l'Estat espanyol per 
la manca de voluntat política per erradicar la tortura. Sabem que els temes 
relacionats amb la vulneració drets humans, com és el cas que exposem, no 
aporten massa o cap rèdit polític a la majoria de partits. Però sabem, també, que 
més enllà d'aquesta realitat, hi ha moltes persones i organitzacions del nostre país i 
de fora que han adquirit un compromís de denúncia i d'enfrontament davant la 
pràctica de la tortura. Per aquesta raó us fem arribar aquesta informació i 
demanem el vostre suport en aquests moments tant determinants. 
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Les qüestions del judici 

Contrastant amb el que coneixem de la pràctica judicial espanyola, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans, es regeix per un procediment molt estricte que 
n’assegura la màxima diligència. El temps destinat a la nostra vista, estarà limitat a 
30 minuts d’exposició per cada part més 10 de rèplica. Començant a les 9’30, haurà 
d’acabar a les 11’30 hores. 
 
Les qüestions a respondre són cinc, i havent estat degudament formulades són: 
 

a) Qüestions generals a les parts: 
Dins les circumstàncies del cas, hi hagut violació de l’article 3 de la 
Conveció, tant des de l’angle del dret material garantit pel que concerneix 
les obligacions processals que d’aquesta disposició se’n deriven? 
 

b) Qüestions als demandants: 
i. Un cop en llibertat o deixats en detenció provisional, i a l’exepció dels 
senyors LD i RG, per què la resta no anaren a un metge privat per ser-ne 
examinats? 
ii. Per què, la majoria dels demandants vàren refusar ser examinats pel 
metge forense durant la seva detenció? 
 

c) Qüestions al Govern: 
i. Un cop en posessió de l’informe del 21 de juliol del 1992 el·laborat pel 
metge forense, havent aquest examinat els demandants a l’Audiència 
Nacional, per quin motiu les autoritats pertinents no engegaren una 
investigació oficial per tal d’aclarir els fets alegats? 
ii. En el marc dels diversos procediments portats pel jutge d’instrucció núm 
22 de Madrid relatius als mals tractes alegats i, especialment, després del 
procediment engegat per aquest en relació a la decisió de l’Audiència 
Nacional del 10 de juliol de 1995, quins foren els actes d’investigació 
engegats pel jutge d’instrucció? En particular, respecte els agents de la 
Guàrdia Civil que participaren en els interrogatoris dels demandants durant 
llur detenció? 
 
i. Un cop en llibertat o deixats en detenció provisional, i a l’exepció dels 
senyors LD i RG, per què la resta no anaren a un metge privat per ser-ne 
examinats? 
ii. Per què, la majoria dels demandants vàren refusar ser examinats pel 
metge forense durant la seva detenció? 

 
D’altra banda, la impossibilitat d’ús de la llengua dels independentistes, conseqüència de 
l’obligatorietat inicial que imposava l’anglès o el francès, serà reforçada amb el greuge de la 
permisivitat que sí s’otorga finalment a l’ús de la llengua oficial de l’Estat espanyol. 
 
 

Alerta Solidària 
Comissió de Premsa 

premsa@alertasolidaria.org 
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Per arribar a Estrasburg 

El camí recorregut, el laberint judicial que culmina en el Tribunal Europeu de Drets 
Humans, ha estat força complicat. Resumidament, el podem esquematitzar: 

 

Estiu del 1992.  Tortures a Barcelona, a Girona, a Manresa 
i a Madrid (a la Direcció General de la Guardia Civil).  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

1992-1993. Gràcies a les pressions 
populars, personalitats lligades al 
Govern i al Parlament del Principat, i 
a nombrosos Ajuntaments, medien 
per dur alguns casos al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

1992-1993. Denúncies particulars 
a través d’advocats. Alguns ja ho 
havien fet directament davant del 
jutge (Baltasar Garzón) a la Sala 
número 5 de l’Audiència Nacional. 
 

1993. S’elaborà un dossier 
sobre les tortures del 1992 
que du a un encontre dels 
repressaliats amb el Comitè 
per la Prevenció de la 
Tortura del Consell d’Europa 
(1994). El dossier també és 
lliurat a Jordi Pujol, el 
conseller de Justícia Joan 
Rigol i la subscretaria de 
Justicia de Ministerio de 
l’Interior, María Teresa 
Fernandez de la Vega. 

1995-1996. Tres 
demandes (dues 
particulars i una 
col·lectiva) arriben 
davant del Tribunal 
Europeu de Drets 
Humans d’Estrasburg en 
forma de denúncia 
contra l’Estat espanyol i 
són desestimades per 
raons de forma. 

1993. El Jutjat 22 de 
Madrid, encarregat 
d’investigar les 
tortures, arxiva totes 
les denúncies. 

1993. El Jutjat 22 de 
Madrid, encarregat 
d’investigar les 
tortures, arxiva totes 
les denúncies. 

1994-1995. El 
Tribunal Constitucional 
corrobora l’actitud del 
jutjat ordinari i també 
arxiva les denúncies i 
els recursos d’empara  
que li han estat 
presentats. 

1995.  Macrojudici contra 
els independentistes 
detinguts el 1992. El 
mateix tribunal demana 
que es dedueixin 
testimonis davant la 
persistent denúncia de la 
majoria de processats 
sobre les suposades 
tortures practicades per la 
Guàrdia Civil. 

1997. Això permet que 17 dels processats tornin a 
iniciar el procés de denúncia. Arxivades, altre cop, 
en totes les instàncies judicials espanyoles 

Arran d’aquesta segona fase en concreta una 
denúncia col·lectiva al Tribunal Europeu de Drets 
Humans d’Estrasburg. S’admet a tràmit, passa la 
fase d’al·legacions i es concerta la data de la vista 
en què s’acusa a l’Estat espanyol de no haver 
investigat cap ni una de les tortures presentades 
(18 de novembre del 2003).  
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