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L’obscuritat torna a presons 
 
El nomenament de Gemma Ubasart al capdavant de la Conselleria de 
Justícia es un enorme pas enrere per la gestió d’aquest Departament. 
No tan sols per la absoluta manca d’experiència en la gestió pública, 
malgrat els seus títols acadèmics, de feina directa cap. 
 
A més pel seu perfil activista de l’extrema esquerra esperem una gestió 
molt ideologitzada. Però el pitjor es que no sabem com compatibilitzarà 
aquesta gestió de Consellera, amb la seva trajectòria com a membre de 
l’equip directiu de Iridia i investigadora, per dir-ho d’alguna manera de 
l’OSPDH. Els prejudicis cap a la institució penitenciària i de seguretat la 
defineixen. 
 
A presons, el front Iridia-OSPDH-CPT-MCPT-Sindic de Greuges ens 
enfilarà de valent. Treballar a presons es converteix en una feina de 
altíssim risc personal i professional des de ja mateix. La nova 
responsable de Podem-En Comú entrarà sota aquesta estela, recordeu 
que van votar fa una setmana per crear un grup de treball parlamentari 
sobre les contencions a presons. 
 
No esperem cap millora a les presons en els propers anys, ni en les 
condicions de vida dels interns/es, ni en la gestió penitenciària, 
òbviament tampoc en la seguretat, ans al contrari les agressions es 
tornaran a enfilar i a augmentar. 
 
La hipervigilància sobre els funcionaris que seran considerats a priori 
com a responsables de tot tipus de maltractaments estarà a l’ordre dia. 
Això si, obviant el maltractament institucional que ells mateixos 
imposaran per la manca de recursos i de veritables polítiques de 
reinserció.  
 
L’entrada de l’associacionisme radical a presons suposa una altra 
inflexió a la convivència dels interns/es. Torna l’obscuritat, i el conseller 
a l’ombra, tot ho sabem, serà el sr. Iñaki Rivera. 
 
Quan pensaven que la cosa no podia empitjorar, el MHP Aragonés ha 
dit: “ aguantem el cubata” 

 


