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Organitza:



ESTRUCTURA DEL CURS

• Dates: 6 sessions de gener a juny de 2014
• Lloc: Ateneu Candela
• Horari: segons dijous de mes de 19:00h a 21:00h
• Matrícula de suport: 5 euros/sessió o 20 euros/6 sessions

* Beca Synusia: no et quedis fora si no pots contribuir amb la matrícula

SESSIONS

1. Pràctiques ciutadanes per surfejar la crisi
2. Escenaris de protesta
3. Mesures preventives
4. Propietat intel·lectual: drets, encerclament i xarxes
5. El meu dret a decidir
6. Qui es salva del #códigogallardón?

INTRODUCCIÓ 

En el marc dels avantprojectes de reforma del Codi Penal, de la “Ley de Seguridad 
Ciudadana” i de l’actual “Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria 
del Embarazo” proposats i aprovats pel Consell de Ministres, per ser ratificats i discutits 
només via parlamentària, des de Synusia Llibreria convoquem 6 sessions autoformatives 
vinculades a aquests projectes de llei.

Sabem que els temps de les lleis en l’actual context es mouen en funció a interessos 
marcats per una agenda i un calendari no coincident ni amb els de la ciutadania ni 
amb els temps necessaris per una canvi de normativa tan profund. És per aixo que, 
durant el propi transcórrer del curs, sabem que podem trobar aprovades aquestes lleis. 
Tot i així, veiem necessari dotar-nos d’un temps que vagi al ritme de la resta d’inicatives 
ciutadanes que sorgeixin en el procés de reacció a aquestes normatives.

Aquest Nocions Comunes pretén dotar-nos d'eines d'anàlisi, d'espais de trobada i 
d'apropament a iniciatives ciutadanes per la radicalització de la democràcia.
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PROGRAMA SESSIONS

SESSIÓ 1 - PRÀCTIQUES CIUTADANES PER SURFEJAR LA CRISI
Data: 16/01 a les 19:00h
Introdueixen: Crist ina Fernández Bessa i Andrés García Berrio (Observatori  
del Sistema Penal i Drets Humans-Univers i tat de Barcelona)

Escenaris de criminalització i estigmatització de les alternatives amb què la ciutadania 
intenta  surfejar  els costos directes de la crisi iniciada el 2008, i la seva gestió des del 
govern de les finances.

Quines implicacions socials tindrà el Codi Gallardón? Un furt d'escassa magnitud com 
robar alguna cosa per menjar entrarà al CP? La sostracció d'energia implicarà sancions 
com ara les de cometre un delicte? Què passarà amb la gent migrant que treballi al 
top-manta? Persones migrants que estiguin en situació de privació de llibertat poden ser 
expulsades? Es penalitzarà l'ajuda a persones “sense papers”? Quins escenaris obre la 
desaparició de les faltes al CP?

Legalitat no és sinònim de legitimitat. “Quan una llei no és legítima?”  Sota aquesta 
pregunta s'amaguen d’altres: A qui afecta aquesta reforma? Quin tipus de pràctiques 
són les sancionades? Quina ideologia, no només legal sinó política i retòrica, intenta 
impulsar? Per què hi ha veus ciutadanes que s'hi oposen?

SESSIÓ 2: ESCENARIS DE PROTESTA
Data: 13/02 a les 19:00 h
Introdueixen: Gerardo Pissarel lo (Observatori  de Drets Econòmics Eocials i  
Culturals) - Col· lectiu Rereguardaenmoviment-PAH TRS

El malestar social davant la gestió que des de les institucions polítiques i econòmiques es 
fa de la crisi, s'ha traduït en un nou cicle de protestes, accions ciutadanes i una nova 
gramàtica de la revolta, que porta noves significacions: democràcia real, participació 
ciutadana, pren el carrer, moviments en xarxa, catàlegs de drets d'accés a l'habitatge, 
a la salut o a l'educació. Davant d'aquest cicle de desobediència civil àmplia, s'inicia la 
construcció d'un marc legal i discursiu punitiu, on els escenaris de la por i la sanció 
permetin, no només retallar drets, imaginació i gestió col·lectiva en un context de 
conflicte d'interessos contraposats, sinó blindar-se amb un aparell jurídic que naturalitzi la 
persecució de la protesta.

El projecte de reforma del Codi Penal proposat pel Ministeri de Justícia, preveu noves 
figures penals estretament vinculades amb la reforma de la “Ley de Seguridad 
Ciudadana”. Per citar alguns nous escenaris, la distribució o difusió pública, a través de 
qualsevol mitjà, de missatges o consignes que incitin a la comissió d'algun dels delictes 
d'alteració de l'ordre públic o que serveixin per reforçar la decisió de dur-los a terme, 
serà castigat amb penes de multa o presó. La referència a qualsevol mitjà va des de 
Twitter a Facebook, o qualsevol altra xarxa social. Què s'interpretarà per desordre públic? 
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Com es sancionarà la resistència pacífica? Quines altres figures penals o reformulacions 
es faran?

També contempla noves penes, i algunes s'aguditzen. El Codi Penal introdueix la pena 
de presó permanent revisable per tot un seguit de delictes greus. Una cadena perpètua 
adaptada "formalment" als cànons establerts pel Consell d'Europa? Es tracta d'una pena 
absolutament contrària als principis que haurien d'inspirar el sistema penal, ja que busca 
apartar indefinidament a persones, en lloc de perseguir una reinserció. El projecte del 
Codi Gallardón introdueix també la figura de la llibertat vigilada, que permet als jutges 
imposar un període que pot anar des dels 3 als 5 anys, prorrogables, en què les 
persones condemnades, un cop hagin complert la pena, estiguin sotmeses a una sèrie 
de mesures de vigilància i control. Mesures com podrien ser la prohibició d'assistir a 
manifestacions en el cas d'un condemnat per un delicte contra l'ordre públic. Aquesta 
figura, pròpia d'un sistema penal  incapacitador, suposarà una restricció absoluta de 
drets i llibertats, més enllà del compliment d'una pena privativa de llibertat.

Darrere del Codi  Gallardón  hi ha molt més que una reforma a curt termini. Quines 
iniciatives s'estan donant en el teixit social que deslegitimen la seva composició?

SESSIÓ 3: MESURES PREVENTIVES
Data: 13/03 a les 19:00h
Introdueixen: Col· lectiu Ràdio Nikosia - Col· lectiu Assemblea de Majaras

Els canvis proposats pel Codi Gallardón entra en objecció directa amb allò de “totes les 
persones som iguals davant la llei i tenim els mateixos drets” pel què que fa a persones 
amb algun tipus de trastorn mental.

El nou codi equipara malaltia mental amb perillositat i tipifica la persona amb trastorn 
mental com subjecte perillós. Una persona pot ser o romandre tancada fins i tot per 
delictes que no ha comès, en previsió dels que pugui cometre en el futur. Amb la 
reforma, la presumpció de possibles delictes serà motiu de condemna. En el Codi Penal 
vigent, si una persona és declarada inimputable per motius de salut mental, no se li pot 
imposar una pena. En el seu lloc, s'aplica una Mesura de Seguretat. Usualment, 
consisteix en un internament psiquiàtric. Però la durada de la tancada no pot ser major 
a la pena que se li hagués imposat en cas de ser imputable. Amb el canvi que proposa 
el projecte, el tancament pot ser perpetu. Una altra de les mesures de seguretat que 
preveu el projecte és la Llibertat Vigilada. És a dir, un cop acabat l'internament imposat, 
la vigilància a la persona podrà continuar, amb possibilitat de ser per tota la vida.

Una altra mesura que aprofundeix la pèrdua de drets i llibertats es refereix al Tractament 
Mèdic Forçós, que també podrà ser aplicat a perpetuïtat. Actualment, la negativa de la 
persona al tractament mèdic no es considera incompliment de les mesures de 
seguretat. Amb el nou codi, tota persona diagnosticada que es trobi sota llibertat 
vigilada podrà ser forçada a presentar-se de manera regular i periòdica davant un 
metge, psiquiatre o psicòleg, i obligada a medicar-se. Actualment ja existeixen ingressos 
involuntaris i medicació forçosa, però si el projecte prospera, els tancaments psiquiàtrics 
ja no seran mesures preses amb criteris sanitaris, sinó judicials. A més, la medicació 
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forçosa s'aplicarà fins i tot una vegada rebuda l'alta hospitalària, i les persones 
diagnosticades quedaran sota vigilància dels poders de l'Estat.

Un projecte de llei que dota als òrgans de govern d'un poder incalculable, amb 
retallades dels drets i llibertats -individuals i  col·lectives-  que violen drets humans 
fonamentals, que obstaculitza l'accés a tractaments en qüestions de salut, fent servir la 
dimensió de por i control als que la supedita, Quin tipus de rebuig i arguments contraris 
genera en el teixit social?

SESSIÓ 4: PROPIETAT INTEL·LECTUAL: DRETS, ENCERCLAMENT I XARXES
Data: 10/04 a les 19:00h
Introdueix: Carlos Sánchez Almeida (Ll icenciat en Dret i  Diplomat en Dret  
Civi l  Català per la Univers itat de Barcelona).

La reforma persegueix l'explotació econòmica, reproducció, plagi, distribució i 
comunicació pública d'una obra, sense autorització dels titulars, fins i tot en cas de no 
obtenir benefici directe, així com facilitar l'accés a la localització d'obres o prestacions 
protegides a Internet. Es tipifica la facilitació de mitjans que puguin suprimir o neutralitzar 
les mesures tecnològiques que protegeixen la propietat intel·lectual. Algunes conductes 
podran ser sancionades fins amb sis anys de presó.

Es pot entendre el projecte de reforma com el marc legal propiciador d'un assetjament 
encara més profund de les pràctiques socials i culturals de cooperació, comunitat i 
benefici mutu d'un ampli espectre de la ciutadania que, a l'era digital, fan ús dels béns 
que circulen per la xarxa?

A l'hora d'aplicar les penes, quines són les prioritats que sustenten aquest Codi? Quines 
són les conductes que intenta criminalitzar?

SESSIÓ 5: EL MEU DRET A DECIDIR. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS
Data: 15/05 a les 19:00h
Introdueix: Montserrat Pineda

Amb l'avantprojecte de reforma de la Llei Orgànica de 3 de març de 2010 de  “Salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs”, no deixen de sorgir veus 
sobre els passos enrere que, de ser aprovada la nova “Ley Orgánica de Protección de 
la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada”, comportarà pel que fa 
als drets de la dona.

La nova norma posa el focus en el no nascut. El ministre ho ha deixat meridianament 
clar en la presentació de l'avantprojecte: "El que no podem és fer dependre la vida del 
'nascituru' de la voluntat de la dona". Gallardón ja ha manifestat en diverses ocasions 
que amb la seva reforma pretén tornar a la doctrina que va emetre el Tribunal 
Constitucional a principis dels 80, i per tant a una llei semblant a la de llavors, basada en 
una política de supòsits i no de terminis. Encara més dura que aquella, aquesta llei 
permetria avortar només en dos supòsits: violació i risc per a la salut de la dona. Alhora, 
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impossibilita el dret a l'avortament un cop passades les 22 setmanes de gestació, 
convertint-se en obligatori provocar el part de forma anticipada. Entre d'altres canvis hi 
ha el relatiu a les menors d'edat, que es veuran obligades a comunicar la seva decisió 
als seus pares per a qualsevol tipus d'intervenció, en cas que es contempli en els 
supòsits.

Davant d'aquestes mesures, ens plantegem d'una banda, poder fer una radiografia 
àmplia del que suposaria la reforma; de l’altra, un recorregut per les diferents 
modificacions que ha suposat en matèria de drets la legislació del dret a l'avortament a 
l'Estat espanyol.

I per tancar, recollir aquelles iniciatives que col·lectivament exigeixen educació sexual 
per decidir, opció a anticonceptius per no avortar, dret a avortar per no morir.

SESSIÓ 6: QUI ES SALVA DEL CODI GALLARDÓN?
Data: 12/06 a les 19:00h
Introdueix: Carlos Jiménez Vi l larejo (exf iscal anticorrupció)

Una de les argumentacions que s'esgrimia des de les institucions de Govern per a la 
reforma del Codi Penal actual era poder endurir els delictes de corrupció, frau fiscal i 
tràfic d'influències. Ens neix la pregunta si aquest supòsit es contempla en el document 
aprovat al setembre de 2013 pel Consell de Ministres del govern de M. Rajoy.

Llancem aquesta pregunta perquè observem algunes constatacions: que un policia 
antiavalots reprimeixi seguirà sense ser considerat a priori delicte, però a partir del nou 
codi sí ho serà que algú ho gravi i ho difongui. Que el sistema bancari desnoni 
diàriament seguirà sent una pràctica dins del marc de la llei, però presentar-te amb la 
teva comunitat a reclamar la suspensió del desallotjament sí que ho serà. Desmantellar 
sistemes públics com el sanitari o l’educatiu és considerat un acte d'eficiència 
pressupostària; i per contra, interrompre el transport públic com a mesura de denúncia 
pública aparellarà anys de presó. Si la policia abusa de la seva autoritat, no contempla 
directament un delicte, resistir-se a l'autoritat, sí que ho contempla. L'agressivitat dels 
polítics explicitada en reformes i retallades no és considerat un acte delictiu, i per contra, 
que hi hagi persones que denunciïn aquestes pràctiques implicarà fins a sis anys de 
presó. Incomplir el programa electoral no és delicte; convocar manifestacions per 
protestar en contra, sí.

Sorgeixen inmediatament algunes preguntes: Què passa amb el frau fiscal, amb la 
prevaricació, amb l'especulació, l'enriquiment il·lícit i amb la corrupció estructural? Quins 
canvis porta aparellat el Nou Codi Penal per a aquests casos?
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