
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

A DENUNCIA DA DISPERSIÓN ESTARÁ PRESENTE NOS CONCELLOS DOS PRESOS E 

PRESAS GALEGAS

Que Voltem para a casa! vai promover nos concellos que contan con presos e presas galegas a 

aprobación de mocións institucionais que reclamen o cumprimento da lei en materia penitenciaria, 

o que se resume na esixencia do traslado dos presos e presas independentistas a prisións 

galegas e o respecto escrupuloso dos seus dereitos fundamentais. 

Ordes, Ames, Teo, Becerreá, Compostela e Vigo. Lugares da Galiza diferentes en tantas cousas pero 

que comparten o feito de que algúns dos seus veciños e veciñas atópanse pres@s e dispersad@s a  

centos  de  quilómetros  das  súas  casas.  Os  pequenos  lugares  nos  que  a  xente  sabía  do  seu 

compromiso co país e do seu carácter bo e xeneroso e que testemuñan que eran persoas arraigadas  

na comunidade, comprometidas e conscientes dos problemas, dificultades, esperanzas e ilusións das 

súas xentes. Veciños e veciñas que os/as coñeceron e que non acreditan na propaganda intoxicadora 

do réxime que teima en presentalos como persoas alonxadas do pobo, alleas ás súas problemáticas e  

sen ningún apoio e arraigo social.

Teto, Edu, Antóm, Maria, Carlos, Xurxo e Senlheiro son persoas de carne e oso, con nomes e apelidos, 

con traxectorias vitais particulares, familias, compañeir@s e amig@s e cun lugar no mundo. Por iso, é  

fundamental que os seus veciños e veciñas saiban de primeira man cal e a súa situación penitenciaria  

actual, que coñezan como os seus dereitos fundamentais son pisoteados día tras día nas prisións 

españolas. E tamén é importante que as corporacións locais, os seus e as súas representantes electas 

e  as  diferentes  organizacións  políticas,  sociais,  culturais,  etc.  presentes  neses  concellos,  teñan 

información veraz  e non manipulada para que cada quen se poda posicionar  de maneira clara e 

inequívoca sobre a política penal aplicada aos presos e ás presas polític@s galeg@s.

Mocións municipais e concentracións de apoio ás portas dos concellos

Por este motivo, nos próximos meses, Que voltem para a casa! vai pór en marcha unha campaña de 

solidariedade e denuncia da situación dos presos e presas galegas nos concellos antes citados. A 

campaña, que leva por lexenda "En cada pobo, en cada vila, en cada cidade ... súmate ao clamor  



contra a dispersión d@s pres@s galeg@s!", consistira nun repertorio amplo de accións entre as que 

destaca  a  presentación  de  mocións  personalizadas  ante  os  plenos  municipais  de  Ames,  Teo, 

Compostela,  Ordes,  Becerreá e Vigo.  Estas mocións terán como eixo fundamental  a esixencia do 

cumprimento da lexislación vixente, o que se resume na  petición do traslado a Galiza dos presos e 

presas  independentistas  e  o  respecto  aos  seus  dereitos  fundamentais.  Desde  a  nosa  asociación 

pediremos a  colaboración  daquelas  forzas  políticas  que teñen amosado a  súa oposición a  actual  

política penal, pero tamén solicitaremos, desde o respecto, o diálogo e o espírito construtivo, o apoio 

dos demais partidos políticos con representación municipal (nomeadamente o PP e o PSOE). 

Ademais,  para  acompañar  esta  campaña,  ao  longo  do  mes  de  novembro  vanse  convocar 

concentracións  de  apoio  a  cada  pres@  nas  prazas  dos  seis  concellos.  Nos  próximos  días 

anunciaremos as datas e as horas nas que terá lugar cada concentración.    
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