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PARTICIPACIÓ

- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?

EINES

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.

Rep les alertes per sms al teu móbil.

23/5/2009  POLÈMICA EN LA CAMPANYA DE LES ELECCIONS LEGISLATIVES 

Un torturador argentí demana el vot des de la presó
• L’exsubcomissari Patti enarbora la bandera de la seguretat ciutadana

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

«Aquesta crida es fa des d’un centre penitenciari», avisa una gravació. El que parlarà des d’un telèfon
públic és l’exsubcomissari de la policia de Buenos Aires, Luis Patti, pres al centre penitenciari de Marcos
Paz per delictes de lesa humanitat durant l’última dictadura militar argentina (1976-83). «¿Hola, què
tal?», dirà, per després demanar al seu interlocutor, potser seleccionat a l’atzar, que el voti en les
eleccions legislatives del 28 de juny, en què la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es juga la
seva sort.
Patti, conegut apologista de la tortura, compleix presó preventiva des del març del 2008. Va ser escollit
diputat el 2005, però el Congrés no li va deixar assumir el seu escó per «falta d’idoneïtat moral». Ara,
el que també va ser alcalde de la localitat de Buenos Aires d’Escobar torna a estar en campanya. I
augura que un 4% dels electors del principal districte d’aquest país el convertiran aquest cop en
diputat. Creu que la seva popularitat creix juntaent amb les exigències de més seguretat.

MASSA TARD / La Cámara de Diputados va votar dijous un projecte de llei que prohibeix ocupar càrrecs
públics i aspirar a un càrrec electe als acusats d’haver violat els drets humans. El va presentar una
diputada filla de desapareguts, Victoria Donda, per frenar Patti. Però alguns juristes ja van avançar que
no es podrà aplicar en el seu cas perquè va sre proclamat candidat abans de la seva sanció. «¿Què
faran? ¿Tornar a violar la Constitució Nacional?», va desafiar Patti.
El Govern no veu amb tan mals ulls aquesta vegada Patti. La seva polèmica figura li pot restar vots a
la facció dissident del peronisme (en el poder), que ha aixecat amb més èmfasi la bandera de la
seguretat ciutadana.
El cas Patti és tot just una altra dada excèntrica d’uns comicis en què el kirchnerisme promou
“candidatures testimonials”. L’expresident Néstor Kirchner, per exemple, encapçala la llista al Congrés.
Però un cop escollit, és a dir, garantit el suport polític, deixaria el seu escó al suplent. El mateix farien
el governador de Buenos Aires, Daniel Scioli, i tots els cacics de cada districte de la província que
formen part de la llista del peronisme oficial. H
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