
ANY DIA I MES FET

1904
Inauguració de la 

presó

Presó model, pensada per mantenir al màxim el control sobre els presos, aïllant-los fins a 23 hores al dia, 

en una quotidianitat de solitud, mitjançant el disseny alveolar del centre, els galapags que individualitzaven 

el pati i el panòptic.

1906 setembre Primer motí
Coincidint amb les festes de la Mercè, i motivat per els maltractaments a un jove pres epilèptic. A rel del 

motí els anarquistes de Barcelona comencen una campanya contra l'aïllament.

1919
Enderroc dels 

galapags
No per mitigar l’aïllament dels presos o i impedir abusos dels funcionaris, sinó per manca de lloc.

1919
Eliminació dels 

sistema alveolar
La superpoblació el feia inútil

1919 agost Motí
Motí dels presos socials del correccional demanant millores en l’alimentació la higiene, va ser un motí a 

base de vagues de fam i "plantes", finalment varen aconseguir forces millores.

1919 nit de Nadal
Motí de la nit de 

Nadal

La model estava superocupada per els presos de la vaga de la Canadenca i un nou director endureix les 

condicions i elimina condicions aconseguides anteriorment, va ser iniciat per els presos socials, va entrar 

l'exercit disparant, desprès funcionaris i policies van recórrer les cel·les amb barres de ferro apallissant als 

ocupants de les marcades amb una creu de guix... mai s'ha sabut quants morts va haver. La direcció va 

aprofitar per destruir també la comuna dels presos anarquistes.

1925 27 de febrer Motí
Durant la construcció al pati del patíbul per a l'execució de dos anarquistes presos (desprès indultats) els 

presos van mantenir tota la nit una protesta sorollosa.

1931
2 de 

setembre
Motí

Els presos socials que no s'havien beneficiat dels indults del govern es van amotinar en protesta. Van 

organitzar una vaga de la fam i finalment van calar foc a les cel·les, els tallers, la capella i, molt 

significativament, els fitxers i arxius de la presó. El motí es va acabar amb la intervenció, brutal, de la 

policia.
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1933
13 de 

desembre
Motí

Motí que a coincidir amb una fuga per un túnel construït en col·laboració amb els treballadors de 

manteniment del clavegueram, dels 56 presos que van intentar la fuga, van tenir èxit 27. La Model estava 

massificada a rel dels fets de maig.

1937
29 de 

novembre
Motí Per manca d'aliments, van destruir algunes portes. A rel d'aquet motí van ser traslladats 230 presos.

1938 22 de gener Motí Provocat al ser ferit un pres per un tret d'un sentinella exterior que deia que l'havia insultat.

1938 25 de gener Bomba a la model

L'aviació feixista llença una bomba que impacte a la presó amb morts i ferits entre els reclusos. Hi ha un 

intent massiu de fuga i un motí. Els presos cremen matalassos, els bancs de l'escola, l'economat, el locutori 

i sobretot el fitxer antropomètric que s'havia reconstituït recentment.

1938 22 d'abril Motí

Veient l'avenç de les tropes feixistes i temen se abandonats dins la presó es van amotinar tots els presos 

socials i polítics, es van cremar els taller i part dels arxius, el motí es va acabar al ser envoltada i després 

assaltada la presó per l'exercit. Una bona part dels presos va ser traslladada a d'altres presons, però 

sobretot als camps de treball, entre ells el d'Omells de Na Gaia, sinistre camp on el SIM (assessorat per 

l'estalinista NKVD) va començar a aplicar les tècniques d'extermini del Gulag. Durant l’assalt van morir 

quatre presos i en el transport almenys un. Durant el trasllat es va aplicar el sistema d’hostatges, si fugia un 

pres eren executats els altres tres de la filera, els quatre de davant i els quatre de darrera, un sistema 

semblant s'utilitzava als camps de presoners.

1975 20 d'Octubre Motí

El 19 d'octubre tres guardes apallissen fins la mort a un reclús de la tercera galeria "el Habichuela". L'any 

demà al conèixer la versió oficial (accident), els 453 presos de la galeria comencen un "plante", es neguen a 

anar als tallers. A partir d'aquí els de la sexta i la cinquena també es "planten" i a continuació la resta dels 

presos. A les 20:30 entra la policia disparant bales de goma i pots de fum. Tancats a les cel·les, policies i 

funcionaris van formar passadissos per on passaven els presos per ser apallissats.
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1977 20 de juliol
Motí assembleari 

per l'amnistia

A les 13:30 desprès del repartiment del vi, els presos es llencen contra les cancel·les i les superen, els 

funcionaris fugen a refugiar-se darrera de les reixes. Al llarg de la tarda els presos es van apoderant de 

bona part de la presó i poden accedir a la teulada i la cúpula de la rotonda on despleguen una pancarta 

demanant l'amnistia, unes 285 cel·les queden destruïdes. La policia assalta la presó i obliga als presos a 

entrar a les cel·les, quedant sols els 40 de la cúpula. Cap a les 17h assetjats per la policia, els amotinats, 

amb la promesa d'un màxim de 15 dies d'aïllament baixa de la cúpula. A finals  d'agost, més de 30 dies 

desprès del motí, continuen aïllats.

1977 29 d'octubre Motí general

Participa tota la població reclusa, excepte els presos amb destí, auxiliars, encarregats de taller. Va durar 

des de les 19 a les 2 de la matinada i va afectar a totes les galeries amb moltes destrosses. Algunes d'elles 

van quedar inutilitzades. La policia intervé amb material antidisturbis des de el principi, però tarda 6 hores 

en dominar-lo, més de 50 ambulàncies van ser necessàries per portar els ferits al Clínic. A les poques hores 

400 presos van ser dispersats a d'altres presons, la dispersió va seguir i el 3 de novembre sols quedaven 

700 presos a la model.

1977
29 de 

desembre
Intent de motí

En un ambient de "plantes" i protestes la galeria de menors intenta un motí, acabant amb 6 presos 

autolesionats.

1978 12 de gener Vaga de la fam Es demana la reforma del codi penal, del de justícia militar i del reglament de presons.

1978 17 de febrer Motí

A les 10:45, desprès del recompte els presos són tancats a les cel·les per fer un registre, el presos de la 

primera inicien el motí, seguits per els de la tercera i la quarta. Alguns resos accedeixen a la teulada. La 

policia tarda 3 hores en dominar el motí fent us de foc real, resultant 8 presos ferits.

1978 20 d’agost Intent de motí
Dos presos de la cinquena segresten dos funcionaris i poden obrir  les cel·les. La ràpida intervenció de la 

policia, que manté un reten fix dins la model, acaba amb el motí.
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1979 2 de febrer Motí

La ràpida intervenció de la Guàrdia Civil a la tercer i quarta galeria sufoca el motí. La cinquena aguanta amb 

barricades a la porta, la Guàrdia Civil accedeix a la galeria per una finestra de seguretat disparant bales de 

goma i pot obrir la porta. Un presoner resulta ferit de bala.

1981
24 de 

setembre
Vaga de fam

Total, seguida per pràcticament  per tots els presos, demanant la reforma del sistema i l'amnistia. La vaga 

es va anar estenen a d'altres centres fins haver unes 4.000 persones en vaga, un 20% dels presos 

d'Espanya.

1981
2 de 

novembre
Vaga de fam 1.850 presos en vaga de fam

1982
1 de 

setembre
Vaga de fam

Demanant la reforma del codi penal, la segueixen la majoria un total de més de 1.880 presos. Es mantenen 

més de 8 dies en vaga.

1983 31 d'abril Baralla i motí
Una baralla entre grups de presos (amb un mort i 4 ferits per arma blanca) desemboca en un motí i un 

incendi que son sufocats ràpidament.

1984 13 d'abril Motí
Un grup de 8 presos s'amotinen i segresten a 4 funcionaris, entre les demandes, a més de parla amb el 

jutge de vigilància, emetre un comunicat per la radio i rebre heroïna ja que estaven en abstinència.

1984 14 de juliol Intent de motí
Desprès de l’assassinat d'un presoner per un franctirador des de l'exterior, al voler tancar als presos a les 

cel·les hi ha un intent de motí.

1984 28 d'agost Motí

Durant 6 hores un centenar de presos de la cinquena galeria retenen a 3 funcionaris, demanen 

comunicació diària amb les famílies, més temps de pati, millores en el menjar i ser tractats tots els presos 

iguals (presos protegits). El motí s'acaba amb la entrada de la policia i amb l'ús de bales de goma, de salva i 

pots de fum, hi han 14 ferits i contusionats i 13 presos són translladats.

1986 28 de gener
Vaga de la fam i 42 autolesionats a la cinquena galeria, demanant el mateix tracte penal que els polítics.
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1989 17 de gener Motí minoritari

Dos presos s'amotinen i aconsegueixen pujar a la teulada. La direcció de la presó impedeix que obtinguin 

aigua, menjar o roba. Els familiars pateixen càrregues policials i la mare d'un d'ells es hospitalitzada amb 

ferides al cap.

1990 14 de maig Motí
Desprès de reduir violentament a un reclús a la sala de TV, 17 presos s'amotinen i son reduïts a cops i 

tancats a la cinquena galeria.

1990
23 i 24 de 

juliol
Motí

5 presos pugen a la teulada de la Model demanant atenció sanitària, ja que eren malalts terminals de  la 

SIDA, primer son traslladats a l'Hospital de Granollers i desprès a la presó de Ponent a Lleida.

2017 13 de març Motí individual

Un pres condemnat amb diverses penes, en protesta per el seu trasllat a la Presó de Lleida (per tancar la 

Model) puja a la teulada durant varies hores. LA DARRERA VEGADA QUE UN PRES PROTESTA DALT DE LA 

TEULADA DE LA MODEL. 


