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Dende a súa inauguración no 1998, A Lama e Teixeiro, as dúas maiores prisións da 
nosa Comunidade, convertíronse inmediatamente nun obxectivo para as diferentes 
organizacións antirrepresivas adicadas a manifestar as pésimas condicións e o trato 
denigrante que nelas se aplicaba, e aínda se aplica, a boa parte da poboación 
carceraria. Ás supostas malleiras hai que lle sumar tamén as sospeitosas mortes por 
neglixencia médica, sobredoses e suicidios, que ano tras ano convertíronse nun 
macabro e desagradable costume. Pero incluso fóra destas instalacións, un mesmo 
esquema parece repetirse baixo teito das dependencias policiais, con casos do máis 
soados que nas dúas últimas décadas conduciron á mobilización da sociedade civil, 
encarnada polas familias dos afectados e mesmo diferentes sindicatos.  

 
 
Os ecos da brutalidade carceraria 
«Non me sinto un ser humano, síntome abandonado e deixado tanto pola miña familia 
como pola sociedade». Así describía por primeira vez A.M.C.B., coñecido polo alcume 
de «El Apache», o seu encarceramento na prisión da Lama nunha carta envíada ó 
colectivo antirrepresivo Tokata en abril do 2017. Naquel entón, A.M.C.B. tiña vintetrés 
anos e aínda lle agardaba un longo percorrido polas cárceres do Estado. Doente de 
epilepsia e con varias tentativas de suicidio tras de si, o seu caso pareceu tocar fondo 
cando en marzo do 2018, xa na presión de Teixeiro, case consumiu un destes intentos, 
sendo trasladado ó Hospital Clínico de Santiago. A pesar da súa condición, poucas foron 
as respostas á deficiente atención médica e psicolóxica que recibía, sendo incluso posto 
en réxime especial de confinamento e deteriorando así aínda máis a súa saúde. 
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«O problema de Teixeiro e 
A Lama xa non é só os 
malos tratos, senón tamén 
os problemas de asistencia 
médica e de dosificación 
dos fármacos, o que fai que 
persoas que están 
recibindo tratamentos por 
problemas mentais ou 
drogadicción se lles dea 
varias doses xuntas, 
provocando un tráfico de 
medicamentos, sobre todo 
da metadona, e que a xente 
os tome mal», explica 
Yolanda Ferreiro, abogada 
e membro do observatorio 
de dereitos humanos Esculca. O de A.M.C.B. é, por desgraza, un dos casos que mellor 
exemplifican este problema, ó que se suma amais o seu continuo traslado de prisión en 
prisión para illalo dobremente e silenciar a súa protesta. «A resposta das institucións é 
negar sempre a existencia de agresións e para as persoas afectadas conleva un castigo 
‘encuberto’, que é o traslado a outro cárcere para dificultar a denuncia da súa situación, 
sobre todo pouco despois de que algunha plataforma visite a eses presos», conta 
Ferreiro. 
 

Mortes a contagotas 

Coma A.M.C.B, outros moitos evidencian o trato vexatorio, as agresións, o ambiente 
deshumanizante e mesmo a fatalidade de Teixeiro: o corpo de D.B.I., finado en marzo 
do 2018, deixaba ó descuberto supostos golpes na cara e a cabeza; seis meses despois, 
I.G.C. morría dunha sobredose. No 2019, P.E.G. morreu asfixiado tras inhalar o fume 
do seu colchón incendiado, nunhas estrañas circunstancias que se producían xusto un 
ano despois de que Esculca denunciara ante o Valedor do Pobo os supostos malos 
tratos que recibira dos funcionarios da prisón. Así, e só no pasado ano, unha ducia de 
presos finaron en Teixeiro froito dos suicidios, as sobredoses ou por morte natural, 
sumándose así ás varias decenas que se contan dende o 2014, ano no que Esculca 
percibiu o incremento das incidencias nestas instalacións. 

Nos últimos dous anos, xa 
foron outros dous os 
cárceres polos que pasou 
A.M.C.B, primeiro León e 
agora Asturias, 
sumándose de cada vez 
ás folgas de fame que se 
repiten ó longo do sistema 
penitenciario do Estado 
para denunciar a 
inhumana situación dos 
presos máis vulnerables. 
«Por que quixen quitarme 

a vida?», preguntábase o reo no 2018: «Porque me están torturando psicolóxicamente 
a máis non poder e cada dous por tres póñenme grillóns, métenme unha malleira entre 
seis ou entre dez carcereiros e me atan á cama dous días; así as gastan en Teixeiro 

Marcha en apoio dos presos de Teixeiro no 2012 (Foto: Galiza Contrainfo) 

O pasado ano, unha ducia de presos de Teixeiro finaron por suicidio, sobredose 
ou morte natural (Foto: Esculca) 



comigo». Segundo Ferreiro, as competencias sanitarias que posúe a administración 
penitenciaria levan a «unha situación na que o persoal médico, por presión, non cubre 
debidamente os partes nin presta a atención médica adecuada», un problema que se 
solventaría en gran medida «trasladando estas funcións ó Sergas», afastados dos 
poderes carcerarios.  
 

As familias, en pé de guerra 
O pasado setembro cumpríanse quince anos da morte de Diego Viña, con entón viente 
e dous anos, nas dependencias da Garda Civil en Arteixo, nun presunto suicidio por 
enforcamento que a súa nai, Carmen Castro, puxo inmediatamente en dúbida. No 2007, 
a Audiencia Provincial da Coruña sobreseu o caso, pero Carmen no se deu por vencida 
e continou loitando por desvelar o que realmente acontecera aquela noite do 2004. Da 
vía xudicial pasaría á protesta pura e dura, cando no 2010, xunto con varias decenas de 
persoas, Carmen se manifestaría fronte á festa da Garda Civil da localidade, o cal lle 
suporía a ela e a outros dos catorce presentes sancións de ata 720 euros. É así como 
nace no 2012 Nais contra a Impunidade, unha plataforma de familiares dos finados baixo 
privación de liberdade a prol do esclarecemento das súas mortes, e entre quen se 
atopaban Pastora González, nai do activista anticarcerario Xosé Tarrio, finado no 2005. 
 

«A policía non tivo o 
valor de dicirllo á familia 
reunida. A nivel 
emocional, non tiveron a 
dignidade de avisar a 
unha nai de que o seu 
fillo estaba morto», dicía 
Carmen no 2016 ás 
portas do Xulgado da 
Coruña nunha protesta 
contra a imposición 
destas multas, 
finalmente anuladas ó 
ano seguinte. Segundo 
conta Fran del Buey, 
avogado da causa, «o caso de Diego foi un pouco farragoso», pasando “polos diferentes 

tribunais nacionais», ata chegar en último lugar «a unha secretaría do Tribunal Europeo 
de Dereitos Humanos, que finalmente non adminitiu a trámite parte do seu expediente». 
Trala morte de Pastora en abril do pasado ano, a actividade de Nais contra a Impunidade 
foi decaendo ata a súa actual extinción, máis aínda continúan vixentes as súas 
reivindicacións. 
 

De vítima a verdugo 

En Ferrol, Xesús Pinto segue arrastrando os lastres da manifestación que no 2012 lle 
deixaría unha gran pegada. O entón secretario do CIG comarcal participaba nunha 
protesta do sector naval fronte a un acto do PP cando os antidisturbios cargaron contra 
a multitude. Polo medio foi detido e, segundo afirma, un axente esposoulle a unha 
cadeira e comezou a golpearlle: «Toda a absolución do policía baseouse no feito de que 
non había cámaras na comisaria, así que era a miña palabra contra a del e dos demáis 

Carmen Castro na protesta fronte ós Xulgados da Coruña no 2016 (Foto: Galiza 
Contrainfo) 



policías que miraron para 
outro lado», sinala Pinto, 
quen resalta que o axente 
non parou «ata que 
apareceu o meu avogado e 
me sacou de alí, cando xa 
tiña o ollo empapado en 
sangue». Agora, 
condenado a seis meses 
de cárcere por agredir a 
dito axente na protesta, 
Pinto asegura que para ó 
tribunal pasou «de vítima a 
verdugo», pese ás imaxes 

aportadas que demostrarían a brutalidade daquela carga, polo que esperará ó avance 
do recurso de casación que xa chegou a mans do Tribunal Supremo.  

 
 

Xesús Pinto no momento da súa detención (Foto: CIG Ferrol) 


