
MMuujjeerreess  aall  cciieenn  

  

  

  

  

  

EEnn  uunn  mmuunnddoo  ppaarraa  hhoommbbrreess,,  llaass  mmuujjeerreess  ccuueennttaann  oottrraa  hhiissttoorriiaa..  

  

  

  

  

  

VVaalleerriiaa  AAvveeiirroo  RRiivveerrooss  

PPrreesseennttaaddoo  ppoorr  

  

  

  

  

  

  

EEssccuueellaa  ddee  CCiieenncciiaass  HHuummaannaass  

FFaaccuullttaadd  ddee  PPeerriiooddiissmmoo  yy  OOppiinniióónn  PPúúbblliiccaa  

TTrraabbaajjoo  ddee  ggrraaddoo  

  

  

  

  

  

  

IIII  sseemmeessttrree,,  22..001100  



MMUUJJEERREESS  AALL  CCIIEENN  

  

AANNEEXXOOSS  

  

  

  

OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall::    

PPrroodduucciirr  uunn  pprrooggrraammaa  rraaddiiaall  eenn  eell  qquuee  vviissuuaalliiccee  lloo  qquuee  ppuueeddee  lllleeggaarr  aa  ssiiggnniiffiiccaarr  llaa  

ccáárrcceell  ppaarraa  llaa  mmuujjeerr,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  eell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  ddee  ttrreess  mmuujjeerreess  

qquuee  ppeerrddiieerroonn  ssuu  lliibbeerrttaadd  yy  ttiieenneenn  qquuee  aassuummiirr  llooss  ddeessaaffííooss  ddee  lllleevvaarr  ssuu  vviiddaa  eenn  llaa  

ccáárrcceell..    

  

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss::  

11..  EExxppoonneerr  ttrreess  hhiissttoorriiaass  ddee  vviiddaa  ddee  mmuujjeerreess  qquuee  hhaann  ddeelliinnqquuiiddoo  yy  ppaaggaann  ssuu  

ccoonnddeennaa  eenn  llaa  CCáárrcceell  EEll  BBuueenn  PPaassttoorr..  

22..  EExxpplliiccaarr  llaass  pprroobblleemmááttiiccaass  qquuee  vviivveenn  llaass  rreecclluussaass  aa  nniivveell  eemmoocciioonnaall  ((ffaammiilliiaarr  yy  

sseennttiimmeennttaall)),,  ppeerrssoonnaall  ((rreellaacciioonneess  iinntteerrppeerrssoonnaalleess  ddeennttrroo  ddee  llaa  ccáárrcceell))  yy  ddee  

rreessoocciiaalliizzaacciióónn  ((eexxppeeccttaattiivvaass  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  aall  ssaalliirr  ddee  llaa  ccáárrcceell))..  

33..  SSeennssiibbiilliizzaarr  ssoobbrree  aallgguunnaass  pprroobblleemmááttiiccaass  qquuee  ttiieennee  eell  ssiisstteemmaa  ppeenniitteenncciiaarriioo  

ccoolloommbbiiaannoo  eennffooccaaddoo  eenn  llaa  ccáárrcceell  ddee  mmuujjeerreess  EEll  BBuueenn  PPaassttoorr..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SSiinnooppssiiss  

  

  

EEnn  eell  iimmaaggiinnaarriioo  ccoolleeccttiivvoo,,  llaa  ccáárrcceell  eess  vviissttaa  ccoommoo  uunn  lluuggaarr  ddoonnddee  ssee  ccaassttiiggaa  aa  

qquuiieenneess  iinnffrriinnggeenn  llaass  nnoorrmmaass  ssoocciiaalleess,,  aa  ttooddooss  aaqquueellllooss  qquuee  hhaann  ccoommeettiiddoo  ccrríímmeenneess  

rreeppuuddiiaabblleess  yy  qquuee  aatteennttaann  ccoonnttrraa  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  DDee  iigguuaall  mmooddoo,,  

ssoocciiaallmmeennttee  aaúúnn  ppeerrssiissttee  llaa  iimmaaggeenn  ddee  llaa  mmuujjeerr  ccoommoo  ppeerrssoonnaa  ffrráággiill,,  ddéébbiill,,  mmaatteerrnnaall  yy  

pprrootteeccttoorraa..  EEnn  eell  pprrooggrraammaa  rraaddiiaall  pprreesseennttaaddoo,,  ssee  eennffrreennttaann  eessttaass  ddooss  ppeerrcceeppcciioonneess,,  

mmoossttrraannddoo  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  ttrreess  mmuujjeerreess  qquuee  hhaann  ssiiddoo  ccoonnddeennaaddaass  ppoorr  ddiissttiinnttooss  

ddeelliittooss  yy  ttiieenneenn  qquuee  aassuummiirr  uunnaa  nnuueevvaa  vviiddaa  ddeennttrroo  ddee  llaa  ccáárrcceell,,  yy  eenn  eell  ffuuttuurroo,,  ffuueerraa  ddee  

eessttee  rreecciinnttoo..  EEll  aannáálliissiiss  ddee  llooss  ccaassooss  eessttáá  aa  ccaarrggoo  ddee  uunn  ssoocciióóllooggoo  yy  uunn  ppssiiccóóllooggoo  

eessppeecciiaalliizzaaddooss  eenn  eell  tteemmaa  ppeenniitteenncciiaarriioo..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



JJuussttiiffiiccaacciióónn  

  

  

AAuunnqquuee  ssee  hhaann  eessccrriittoo  vvaarriiaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ssoobbrree  llaass  ccáárrcceelleess  ccoolloommbbiiaannaass,,  ccaassii  

ttooddaass  eessttáánn  ddiirriiggiiddaass  eenn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  aa  ccáárrcceelleess  mmaassccuulliinnaass,,  yy  eenn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  ssee  

hhaann  eennffooccaaddoo  eenn  ccuueessttiioonneess  jjuurrííddiiccaass  yy  eenn  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  ddeell  ssiisstteemmaa  ppeenniitteenncciiaarriioo..    

AAssíí  bbiieenn,,  ssoonn  mmuuyy  ppooccooss  llooss  eessttuuddiiooss  qquuee  hhaabbllaann  ssoobbrree  llaa  ppoobbllaacciióónn  qquuee  vviivvee  eenn  eessttooss  

lluuggaarreess,,  yy  eessppeeccííffiiccaammeennttee  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ffeemmeenniinnoo,,  qquuee  ttrraaddiicciioonnaallmmeennttee  ssee  

aassuummee  ccoommoo  uunn  aarrqquueettiippoo  ddee  mmaaddrree  pprrootteeccttoorraa,,  ddéébbiill  ddee  ccaarráácctteerr  yy  ssuummiissaa..  EEssttee  

ttrraabbaajjoo  ssee  rreeaalliizzaa  pprreecciissaammeennttee  ppaarraa  ddaarrlleess  vvoozz  aa  aaqquueellllaass  mmuujjeerreess  qquuee  ppaassaann  ppaarrttee  ddee  

ssuuss  vviiddaass  ttrraass  llaass  rreejjaass  yy  qquuee  ssoonn  eexxcclluuiiddaass  yy  rreelleeggaaddaass,,  ppoorr  eelllloo  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddeell  

ttrraabbaajjoo  eess  mmoossttrraarr  lloo  qquuee  ppaarraa  eellllaass  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  ccáárrcceell..    

AA    ttrraavvééss  ddee  llooss  tteessttiimmoonniiooss  ddee  ttrreess  mmuujjeerreess  qquuee  ccuummpplleenn  uunnaa  ccoonnddeennaa  eenn  llaa  

ccáárrcceell  EEll  BBuueenn  PPaassttoorr  ddee  BBooggoottáá,,  ssee  pprreetteennddee  aabboorrddaarr  eell  tteemmaa  ddee  lloo  qquuee  ppuueeddee  

ssiiggnniiffiiccaarr  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  lliibbeerrttaadd,,  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  ddiiaarriiaa  ccoonn  mmuujjeerreess  ddee  ddiissttiinnttaass  eeddaaddeess,,  

oorriiuunnddaass  ddee  ddiivveerrssooss  lluuggaarreess,,  yy  ccoonn  ddiissttiinnttaass  ffoorrmmaass  ddee  ppeerrcciibbiirr  llaa  vviiddaa..  EEnn  eell  

pprrooggrraammaa  rraaddiiaall,,  ssee  pprroodduucciirráá  uunn  eessppaacciioo  eenn  eell  qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  hhiissttoorriiaass  yy  vviivveenncciiaass  

ppeerrssoonnaalleess,,  ssee  aannaalliizzaann  aallgguunnaass  pprroobblleemmááttiiccaass  qquuee  aaffeeccttaann  llaa  vviiddaa  yy  ccoommppoorrttaammiieennttoo  

ddee  qquuiieenneess  eemmppiieezzaann  aa  eettiiqquueettaarrssee  ccoommoo  ppeerrssoonnaass  mmaallaass  yy  nnoo  ccoommoo  ppeerrssoonnaass  qquuee  

hhiicciieerroonn  aallggoo  mmaalloo..  

EEssttee  tteemmaa  aaddmmiittee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppeerriiooddííssttiiccaa  ppuueess  eess  uunnaa  ccuueessttiióónn  iinntteerreessaannttee  

ppaarraa  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  ccoommoo  ccoommuunniiccaaddoorreess  yy  ppeerriiooddiissttaass,,  eess  nnuueessttrroo  ddeebbeerr  iinnffoorrmmaarr  nnoo  

ssóólloo  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddeell  pprroobblleemmaa,,  ccoommoo  ssee  hhaa  hheecchhoo  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd,,  ssiinnoo  qquuee  ssee  

ddeebbee  mmoossttrraarr  ttaammbbiiéénn  llaa  ccaarraa  yy  eell  ppeennssaammiieennttoo  ddee  qquuiieenneess  eenn  rreeaalliiddaadd  vviivveenn  eenn  eell  

eenncciieerrrroo..    

CCoonnssiiddeerroo  qquuee  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddeebbee  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo  ppoorrqquuee  eess  ppeerrttiinneennttee  

qquuee  llaa  ssoocciieeddaadd    ccoonnoozzccaa  ccóómmoo  ssee  ssiieennttee  uunnaa  mmuujjeerr  qquuee  hhaa  ttrraassggrreeddiiddoo  llaass  rreeggllaass,,  

ccóómmoo  eess  ttrraattaaddaa,,  ccóómmoo  eemmppiieezzaa  aa  rreessppoonnddeerr  aa  oottrraass  ddiinnáámmiiccaass  aa  llaass  qquuee  nnoo  eessttaabbaa  

aaccoossttuummbbrraaddaa,,  ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ssuueeññooss  yy  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  uunn  ffuuttuurroo  qquuee  

ccoonnssttrruuiirr  ccuuaannddoo  ssaallggaann  ddee  eessttee  lluuggaarr..  LLaa  ccáárrcceell  ssiinn  dduuddaa  aallgguunnaa,,  eess  uunn  tteemmaa  qquuee  



ddeessppiieerrttaa  iinntteerrééss  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerr  sseeccttoorr  ssoocciiaall  yy  mmááss  aaúúnn  ccuuaannddoo  ssee  ppuueeddee  iirr  ddee  llaa  mmaannoo  

ddee  ssuuss  pprrooppiiaass  pprroottaaggoonniissttaass..  

EEssttee  ttrraabbaajjoo  ppuueeddee  sseerrvviirr  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  ppaarraa  pprróóxxiimmooss  aannáálliissiiss  ee  

iinnvveessttiiggaacciioonneess  ((eenn  ddiiffeerreenntteess  mmoommeennttooss  yy  lluuggaarreess)),,  qquuee  aahhoonnddeenn  mmááss  eenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  

ddee  llaass  ccáárrcceelleess  ffeemmeenniinnaass  ddeell  ppaaííss..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



GGéénneerroo  

  

IInnffoorrmmaattiivvoo..    

SSee  sseelleecccciioonnóó  eessttee  ggéénneerroo  ppaarraa,,  ccoommoo  ssuu  nnoommbbrree  lloo  iinnddiiccaa,,  iinnffoorrmmaarr  aa  nnuueessttrroo  ggrruuppoo  

oobbjjeettiivvoo  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  eenn  eessppeeccííffiiccoo,,  qquuee  aappoorrttaa  ddaattooss  yy  hhaaccee  eell  aannáálliissiiss  ddeell  mmiissmmoo;;  aa  

ttrraavvééss  ddeell  pprrooggrraammaa  ssee  ddeessaarrrroollllaann  vvaarriiaass  pprroobblleemmááttiiccaass  qquuee  ppoosstteerriioorrmmeennttee  vvaann  

ssiieennddoo  eexxppuueessttaass  ppoorr  ddooss  eexxppeerrttooss..  EEssttee  ggéénneerroo  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  eexxpplliiccaarr  eenn  uunnaa  

nnaarrrraacciióónn  lliinneeaall  aallggúúnn  tteemmaa  eenn  eessppeeccííffiiccoo,,  aaddeemmááss  ddee  iinncclluuiirr  llooss  tteessttiimmoonniiooss  ssoonnoorrooss  

ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  qquuee  ssoonn  pprroottaaggoonniissttaass  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa..    

  

  

GGrruuppoo  oobbjjeettiivvoo  PPrriimmaarriioo  ((7700%%))  

  

PPrrooggrraammaa  rraaddiiaall  ddiirriiggiiddoo  aa  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  ddee  3300  aa  5500  aaññooss  qquuee  eessccuucchhaann  rraaddiioo  ppoorr  

iinntteerrnneett..  

EEssttee  ggrruuppoo  oobbjjeettiivvoo  ssee  ddeelliimmiittóó  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  

eennttrree  eessttee  rraannggoo  ddee  eeddaadd  ssoonn  qquuiieenneess,,  eenn  ssuu  mmaayyoorrííaa,,  eessccuucchhaann  rraaddiioo  ppoorr  iinntteerrnneett  

ccuuaannddoo  eessttáánn  eenn  hhoorraass  llaabboorraalleess;;  ttaammbbiiéénn  ssee  eessccooggiióó  eessttee  rraannggoo  ddee  eeddaadd  ppeennssaannddoo  eenn  

qquuee  eell  tteemmaa  ttrraattaaddoo  eess  rreelleevvaannttee  yy  mmeerreeccee  uunn  pprrooffuunnddoo  aannáálliissiiss,,  qquuee  sseegguurraammeennttee  eell  

ppúúbblliiccoo  oobbjjeettiivvoo  hhaarráá  mmááss  ccoonnsscciieenntteemmeennttee..    

  

GGrruuppoo  oobbjjeettiivvoo  sseeccuunnddaarriioo  ((3300%%))  

  

PPrrooggrraammaa  rraaddiiaall  ddiirriiggiiddoo  aa  ppeerrssoonnaass  qquuee  ssiinnttoonniizzaann  llaa  rraaddiioo  ccoommuunniittaarriiaa  ppaarraa  aatteennddeerr  

yy  ccoonnoocceerr  ccoonnfflliiccttooss  yy  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  ssee  pprreesseennttaann  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo  ssoocciiaall  cceerrccaannoo..    

  

  

  

  

  



HHoorraarriioo  ddee  eemmiissiióónn  

  

““MMuujjeerreess  aall  cciieenn””  ssee  eemmiittiirráá  uunnaa  vveezz  aa  llaa  sseemmaannaa  aa  llaass  22  ddee  llaa  ttaarrddee,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  

rraaddiioo  ppoorr  iinntteerrnneett  ffuunncciioonnaa  ccoonn  ppooddccaasstt,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eell  uussuuaarriioo  ppuueeddee  ddeessccaarrggaarr  eell  

ccoonntteenniiddoo  ddeell  pprrooggrraammaa  eenn  eell  mmoommeennttoo  qquuee  lloo  ddeesseeee..    

PPaarraa  llaa  rraaddiioo  ccoommuunniittaarriiaa  eell  pprrooggrraammaa  sseerráá  eemmiittiiddoo  uunnaa  vveezz  aa  llaa  sseemmaannaa  aa  llaass  33  ddee  llaa  

ttaarrddee  yyaa  qquuee  aa  eessttaa  hhoorraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ssee  hhaann  iinnffoorrmmaaddoo  ddee  llooss  hheecchhooss  yy  nnoottiicciiaass  mmááss  

iimmppoorrttaanntteess  eenn  llaass  eemmiissiioonneess  mmaattuuttiinnaass..  EEnn  hhoorraass  ddee  llaa  ttaarrddee,,  llaa  ggeennttee  pprreeffiieerree  

ccoonntteenniiddooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  ssuu  eennttoorrnnoo  yy  ccoottiiddiiaanniiddaadd..    

  

  

CCrroonnooggrraammaa  ddee  eejjeeccuucciióónn  

  

  EEnneerroo::  PPrroocceessoo  ddee  ssoolliicciittuudd  ddee  iinnggrreessoo  aa  llaa  ccáárrcceell  BBuueenn  PPaassttoorr  ppoorr  iinntteerrmmeeddiioo  

ddeell  IINNPPEECC..  

  FFeebbrreerroo::  PPrroocceessoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  lleeccttuurraa  ddee  tteexxttooss..  SSeelleecccciióónn  ddee  ttuuttoorr..  

  MMaarrzzoo::  PPrriimmeerr  aacceerrccaammiieennttoo  aa  llaa  ccáárrcceell  BBuueenn  PPaassttoorr,,  eennttrreevviissttaass  yy  ttrraabbaajjoo  ddee  

ccaammppoo..  

  JJuunniioo::  SSeelleecccciióónn  ddee  ppeerrffiilleess,,  eennttrreevviissttaass  yy  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo..  

  JJuulliioo::    

oo  MMiiéérrccoolleess  1144  yy  2211  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo  

oo  DDoommiinnggooss  44,,  1111,,  1188,,  1155  eennttrreevviissttaass  aa  pprrooffuunnddiiddaadd  ccoonn  llaass  ttrreess  iinntteerrnnaass  

sseelleecccciioonnaaddaass..  

oo  EEnnccuueennttrroo  ccoonn  ttuuttoorr  ppaarraa  ccoommeennttaarr  llooss  aavvaanncceess..  

  AAggoossttoo::    

oo  DDoommiinnggooss  11,,  88,,  1155,,  2222,,  2299  eennttrreevviissttaass  yy  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo..  

oo  MMaarrtteess  2244  ddee  aaggoossttoo  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llaass  ggrraabbaacciioonneess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  

llaass  ttrreess  iinntteerrnnaass..  

oo  DDeell  2255  aall  33  ddee  aaggoossttoo  hhiizzoo  llaa  pprriimmeerraa  eeddiicciióónn  ddee  llaass  eennttrreevviissttaass  ddee  llaass  

iinntteerrnnaass..  



oo  RReevviissiióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ttuuttoorr..  

  SSeeppttiieemmbbrree::    

oo  DDeell  11  aall  33  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ssee  rreeaalliizzóó  eell  pprree  gguuiióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  rraaddiiaall..    

oo  DDeell  33  aall  66  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ssee  rreeaalliizzóó  llaa  eeddiicciióónn  ffiinnaall  ddee  llaass  eennttrreevviissttaass  aa  

llaass  iinntteerrnnaass..  

oo  MMiiéérrccoolleess  77  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llaass  eennttrreevviissttaass  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  

eennccaarrggaaddaass  ddee  iinnsseerrcciióónn  ssoocciiaall,,  eedduuccaacciióónn  yy  ttrraabbaajjoo  ddeell  IINNPPEECC..  

oo  DDeell  77  aall  1100  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llaass  ttrraannssccrriippcciioonneess  ddee  llaass  

eennttrreevviissttaass  ddee  llaass  iinntteerrnnaass..  

oo  DDoommiinnggooss  55,,  1122,,  1199,,  2266  eennttrreevviissttaass  yy  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo..  

oo  MMaarrtteess  1144  ggrraabbaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  rraaddiiaall  ccoonn  llooss  iinnvviittaaddooss..  

oo  MMiiéérrccoolleess  1155  yy  jjuueevveess  1166  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  eessccrriittoo..  

oo  DDeell  1155  aall  2233  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ssee  rreeaalliizzóó  llaa  eeddiicciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  rraaddiiaall..  

oo  VViieerrnneess  1177  ddee  sseeppttiieemmbbrree  rreevviissiióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ttuuttoorr,,  ccoorrrreecccciioonneess  aa  

ttrraabbaajjoo  eessccrriittoo..    

oo  JJuueevveess  1166  vviissiittaa  aa  llaa  ccáárrcceell  ppoorr  mmoottiivvoo  ddee  eevveennttoo  ““aappeerrttuurraa  ddee  

oolliimmppiiaaddaass””  

oo  LLuunneess  2200  yy  mmaarrtteess  2211  ccoorrrreecccciioonneess,,  eeddiicciióónn,,  mmuussiiccaalliizzaacciióónn  yy  eeffeeccttooss..    

oo  JJuueevveess  2233  vviissiittaa  aa  llaa  ccáárrcceell  ppoorr  mmoottiivvoo  ddeell  rreeiinnaaddoo..  

oo  VViieerrnneess  2244  rreevviissiióónn  ddeell  ttuuttoorr..  

oo  MMaarrtteess  2277  eennttrreeggaa  ddeell  ddooccuummeennttoo..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



EEqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  

  

  CCoonndduucccciióónn::  VVaalleerriiaa  AAvveeiirroo  

  PPrreepprroodduucccciióónn::  VVaalleerriiaa  AAvveeiirroo  

  IInnvveessttiiggaacciióónn::  VVaalleerriiaa  AAvveeiirroo  

  MMuussiiccaalliizzaacciióónn::  JJuuaann  PPaabblloo  RRooddrríígguueezz  

  EEddiicciióónn::  VVaalleerriiaa  AAvveeiirroo  

  AAppooyyoo  ttééccnniiccoo::  GGeerrmmáánn  AAnnddrrééss  RRoozzoo,,  ÁÁnnggeellaa  BBeellttrráánn..  

  AAggrraaddeecciimmiieennttooss::  RRuutthh  MMaarriinnaa  PPiinnzzóónn,,  BBeeggooññaa  ddee  llaass  NNiieevveess  MMaannuueellaa  

BBrraasstteell,,  MMaarrttaa  AAcceevveeddoo,,  SSoonniiaa  TToobbaarrííaa  MMeerrcchháánn,,  DDaanniieell  MMuuññoozz,,  JJoosséé  IIggnnaacciioo  

RRuuíízz,,  CCaarrllooss  AAnnddrrééss  SSaannaabbrriiaa..  

  

  

FFuueenntteess  ccoonnssuullttaaddaass  

  

AAnnaa  MMaarrííaa  EEssccoobbaarr,,  JJeeffee  ddee  PPrreennssaa  IINNPPEECC  

TTeellééffoonnoo::  22334477447744  

  

DDaanniieell  MMuuññoozz,,  SSoocciióóllooggoo  yy  ccaatteeddrrááttiiccoo  ddee  llaa  EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  PPeenniitteenncciiaarriiaa    

TTeellééffoonnoo::  33110088116622112288  

  

JJoosséé  IIggnnaacciioo  RRuuíízz,,  DDoocceennttee  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  PPssiiccoollooggííaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  

NNaacciioonnaall  

TTeellééffoonnoo::  33116655000000  

  

RRuutthh  MMaarriinnaa  PPiinnzzóónn,,  ggeessttoorraa  ddee  pprrooyyeeccttooss  ssoocciiaalleess  ddee  MMaallookkaa  

TTeellééffoonnoo::  44116644221155  

  

CCáárrcceell  BBuueenn  PPaassttoorr  

TTeellééffoonnoo::  33111111662266  



IInnvveessttiiggaacciióónn  

  

  IInnvveessttiiggaacciióónn  pprreevviiaa  mmeeddiiaannttee  lleeccttuurraa  ddee  tteexxttooss..  

  SSoolliicciittuudd  ddee  iinnggrreessoo  aa  llaa  ccáárrcceell  mmeeddiiaannttee  ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  PPeenniitteenncciiaarriioo  yy  

CCaarrcceellaarriioo  ((IINNPPEECC))..    

  EEnnttrreevviissttaass  ccoonn  vvaarriiaass  iinntteerrnnaass  eenn  llaass  qquuee  ssee  lleess  pprreesseennttóó  eell  pprrooyyeeccttoo..  

  TTrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo..  EEnnttrreevviissttaass  ccoonn  llaass  iinntteerrnnaass  sseelleecccciioonnaaddaass  yy  ccoonn  ssuuss  

ffaammiilliiaass  yy  aammiissttaaddeess..  

  EEnnttrreevviissttaa  ttrraabbaajjaaddoorraa  ssoocciiaall  ((ppeerrssoonnaa  vvoolluunnttaarriiaa))..    

  LLeeccttuurraa  ddee  iinnvveessttiiggaacciioonneess  aanntteerriioorreess  yy  oottrrooss  tteexxttooss..  

  EEnnttrreevviissttaass  ppeerrssoonnaall  ddeell  IINNPPEECC  ((JJeeffee  ddee  pprreennssaa,,  gguuaarrddiiaass,,  ddrraaggoonneeaanntteess,,  ssuubb  

ddiirreeccttoorraa  ddee  iinnsseerrcciióónn  ssoocciiaall  yy  ppeerriiooddiissttaass))..  

  EEnnttrreevviissttaass  aa  eexxppeerrttooss..  

  

PPaarraa  ccuuaallqquuiieerr  sseerr  hhuummaannoo  eess  ddiiffíícciill  eennffrreennttaarrssee  aall  eenncciieerrrroo  yy  mmuucchhoo  mmááss  ccuuaannddoo  eess  

ppoorr  ccaauussaa  ddee  uunn  ddeelliittoo  yy  ssee  eess  jjuuzzggaaddoo,,  ddiissccrriimmiinnaaddoo  yy  aabbaannddoonnaaddoo..  EEssttee  pprrooggrraammaa  

ppiilloottoo  bbuussccaa  vviissuuaalliizzaarr  lloo  qquuee  ppuueeddee  lllleeggaarr  aa  ssiiggnniiffiiccaarr,,  ppaarraa  uunnaa  mmuujjeerr,,  eessttaarr  eenn  llaa  

ccáárrcceell..    

PPaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  eexxppuueessttoo,,  ssee  rreeaalliizzóó  uunnaa  aammpplliiaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  pprreevviiaa,,  

iinnvveessttiiggaacciióónn  qquuee  eemmppeezzóó  ppoorr  llaa  lleeccttuurraa  ddee  llooss  tteexxttooss::  ““MMuujjeerreess  iinnvviissiibblleess::  llaass  

ccáárrcceelleess  ffeemmeenniinnaass  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa””  eessccrriittoo  ppoorr  CCaarrmmeenn  AAnntthhoonnyy,,  ““DDeelliittoo  yy  

PPeeccaaddoo””  eessccrriittoo  ppoorr  DDoolloorreess  JJuulliiaannoo,,  ""RRaassttrreeaannddoo  lloo  iinnvviissiibbllee::  mmuujjeerreess  eexxttrraannjjeerraass  eenn  

llaass  ccáárrcceelleess""  eessccrriittoo  ppoorr  NNaattaalliiaa  RRiibbaass  yy  EElliizzaabbeetthh  AAllmmeeddaa    yy  ““MMuujjeerreess  ddee  ffuueeggoo””  

eessccrriittoo  ppoorr  AAlloonnssoo  SSaallaazzaarr..  EEssttooss  tteexxttooss  ffuueerroonn  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  yyaa  

qquuee  rreettoommaann  vvaarriiooss  tteemmaass  ffuunnddaammeennttaalleess  qquuee  ssee  ddeebbeenn  ssaabbeerr  aanntteess  ddee  iinniicciiaarr  eell  ttrraabbaajjoo  

ddee  ccaammppoo..  

LLaa  aabbooggaaddaa  ccrriimmiinnóóllooggaa  CCaarrmmeenn  AAnnttoonnyy  hhaa  eessttuuddiiaaddoo  eexxtteennssiivvaammeennttee  llaass  

ccáárrcceelleess  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  eennffooccáánnddoossee  mmuucchhoo  eenn  llooss  cceennttrrooss  ddee  rreecclluussiióónn  ffeemmeenniinnaa..  

EEll  tteexxttoo  ““MMuujjeerreess  iinnvviissiibblleess::  llaass  ccáárrcceelleess  ffeemmeenniinnaass  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa””  ffuuee  eelleemmeennttaall  

ppaarraa  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn    ppoorrqquuee  llooss  aarrgguummeennttooss  eexxppuueessttooss  ppoorr  llaa  aauuttoorraa  mmuueessttrraann  uunn  



eennffooqquuee  ddeell  ppoorrqquuéé  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  qquuee  aaccttuuaallmmeennttee  vviivveenn  mmiilleess  ddee  mmuujjeerreess  aallrreeddeeddoorr  

ddeell  mmuunnddoo..  EEll  tteexxttoo  ssee  rreellaacciioonnaa  mmuucchhoo  aall  ttrraabbaajjoo  ddee  ggrraaddoo  yyaa  qquuee  mmuueessttrraa  ddee  mmaanneerraa  

ddeettaallllaaddaa  llooss  pprroobblleemmaass  aa  llooss  qquuee  ssee  ddeebbee  eennffrreennttaarr  llaa  mmuujjeerr  pprreessaa  yy  ccóómmoo  llaa  vviiddaa  

ddiiaarriiaa  ppuueeddee  ggeenneerraarr  eenn  eell  ffuuttuurroo  ssiinn  nnúúmmeerroo  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ssuu  iinntteeggrraacciióónn  eenn  llaa  

ssoocciieeddaadd..    

  CCaarrmmeenn  AAnnttoonnyy  hhaa  eennccoonnttrraaddoo  eenn  eessttooss  lluuggaarreess  ddee  rreecclluussiióónn  ssiinn  nnúúmmeerroo  ddee  

pprroobblleemmaass  ddoonnddee  ssee  eevviiddeenncciiaa  ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  oopprreessiióónn,,  hhaacciinnaammiieennttoo  yy  vviioollaacciióónn  aa  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss..  EEss  aassíí  ccoommoo  AAnnttoonnyy  eexxppoonnee  eell  ddrraammaattiissmmoo  qquuee  ssee  vviivvee  ddeennttrroo  ddee  

llaass  ccáárrcceelleess,,  eessttoo  ccaauussaaddoo  ppoorrqquuee  nnoo  ssee  hhaann  hheecchhoo  eessttuuddiiooss  ppeerrttiinneenntteess  qquuee  tteennggaann  uunn  

eennffooqquuee  ddee  ggéénneerroo  eenn  llaass  ppoollííttiiccaass  ppeennaalleess  yy  ppeenniitteenncciiaarriiaass;;  eexxpplliiccaa  qquuee  ssóólloo  hhaassttaa  

11..999911  llooss  ccrriimmiinnóóllooggooss  ssee  eemmppeezzaarroonn  aa  ffiijjaarr  eenn    eell  aassppeeccttoo  ddeelliinnccuueenncciiaall  ddee  llaa  mmuujjeerr,,  

hhaassttaa  eessee  mmoommeennttoo  ssóólloo  ssee  hhaabbííaann  rreeaalliizzaaddoo  iinnvveessttiiggaacciioonneess  eennffooccaaddaass  eenn  eell  hhoommbbrree..  

EEssttooss  eessttuuddiiooss  qquuee  nnoo  ssee  oorriieennttaann  eenn  eell  ggéénneerroo  hhaann  ccoonnttrriibbuuiiddoo  aa  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  

ccaarrcceellaarriioo  sseeaa  ddeessiigguuaall  ppaarraa  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess,,  aassíí  llaass  ccáárrcceelleess  mmaassccuulliinnaass  vvaann  aa  

tteenneerr  mmaayyoorreess  pprriivviilleeggiiooss  yy  mmááss  rreeccuurrssooss  ppaarraa  ssuu  ppoobbllaacciióónn..  

SSeeggúúnn  llaa  aauuttoorraa,,  aa  ppeessaarr  ddee  eessttoo,,  ppooccoo  aa  ppooccoo  ssee  hhaann  vveenniiddoo  iinnccrreemmeennttaaddoo  llooss  

eessttuuddiiooss    eennffooccaaddooss  eenn  llaa  mmuujjeerr,,  eessttoo  mmoovviiddoo  ppoorr  eell  aauummeennttoo  ddee  mmuujjeerreess  iinnvvoolluuccrraaddaass  

eenn  ddeelliittooss  ccoommoo  eell  nnaarrccoottrrááffiiccoo,,  lloo  qquuee  ccoonnlllleevvaa  iinneevviittaabblleemmeennttee  aa  qquuee  ssee  ggeenneerreenn  

pprroobblleemmaass  ddee  hhaacciinnaammiieennttoo  yy  sseegguurriiddaadd  ddeennttrroo  ddeell  ppeennaall..  

EEnn  uunn  mmeeddiioo  mmaacchhiissttaa  ccoommoo  eell  nnuueessttrroo,,  eess  iinndduuddaabbllee  qquuee  ppaarraa  llaass  mmuujjeerreess  

eessttaarr  oo  hhaabbeerr  eessttaaddoo  eenn  pprriissiióónn  ssiiggnniiffiiccaa  eessttiiggmmaattiizzaacciióónn  yy  rreecchhaazzoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  

ssoocciieeddaadd,,  aaddeemmááss,,  ssee  hhaann  ccrreeaaddoo  ppoollííttiiccaass  ppeenniitteenncciiaarriiaass  qquuee  ssuubboorrddiinnaann  llaass  

ccaappaacciiddaaddeess  ffeemmeenniinnaass,,  ddaannddoo  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  mmeennoorr  nnúúmmeerroo  ddee  ccaappaacciittaacciioonneess  

eedduuccaattiivvaass,,  aaccttiivviiddaaddeess  rreeccrreeaattiivvaass,,  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa  eennttrree  oottrrooss  ffaaccttoorreess;;  llaa  ppooccaa  

ffoorrmmaacciióónn  qquuee  llaass  iinntteerrnnaass  rreecciibbeenn  eessttáá  eennffooccaaddaa  eenn  llaass  llaabboorreess  ddeell  hhooggaarr,,  ccoommoo  ccoosseerr  

oo  ccoonnffeecccciioonnaarr  rrooppaa,,  ooffiicciiooss  qquuee  ccuuaannddoo  ssaallggaann  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  nnoo  lleess  pprrooppoorrcciioonnaarráánn  llooss  

rreeccuurrssooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  vviivviirr  ddee  mmaanneerraa  iinnddeeppeennddiieennttee..    

LLoo  aanntteerriioorr  ttaammbbiiéénn  lloo  rreettoommaann  DDoolloorreess  JJuulliiaannoo,,  eexxppeerrttaa  eenn  ggéénneerroo  yy  eexxcclluussiióónn  

ssoocciiaall  yy  NNaattaalliiaa  RRiibbaass..  JJuulliiaannoo  ttoommaa  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  eell  ccaassoo  eessppaaññooll,,  eexxpplliiccaannddoo  

ccóómmoo  llaass  ccáárrcceelleess  eerraann  mmaanneejjaaddaass  ppoorr  rreelliiggiioossaass,,  qquuiieenneess  eennsseeññaabbaann  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  



pprroocceessoo  ddee  rreeiinntteeggrraacciióónn  aa  llaa  ssoocciieeddaadd,,  llaass  llaabboorreess  ddeell  hhooggaarr,,  ccoommoo  ccoosseerr,,  ppllaanncchhaarr  yy  

oorraarr..  AAuunnqquuee  eessttee  eejjeemmpplloo  eess  ttoommaaddoo  ddee  hhaaccee  vvaarriiaass  ddééccaaddaass  nnoo  ddiiffiieerree  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd,,  

DDoolloorreess  JJuulliiaannoo  lloo  ccoommeennttaa  ddiicciieennddoo::  ““nnoo  eess  nneecceessaarriioo  bbuussccaarr  eejjeemmppllooss  ddeell  ppaassaaddoo,,  

hhaassttaa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  eess  ffrreeccuueennttee  qquuee  ssee  ddiisseeññeenn  ppaarraa  llaass  pprreessaass  ttaalllleerreess  sseelleecccciioonnaaddooss  

ppaarraa    mmeejjoorraarr  ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess  ddoommééssttiiccaass,,  mmááss  qquuee  ppaarraa  ssuu  aauuttoonnoommííaa  eeccoonnóómmiiccaa””..  

PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  NNaattaalliiaa  RRiibbaass  yy  EElliizzaabbeetthh  AAllmmeeddaa  mmeenncciioonnaann  qquuee  llaass  llaabboorreess  aa  llaass  qquuee  

ssoonn  ssoommeettiiddaass  eessttaass  mmuujjeerreess  hhaacceenn  ppaarrttee  ddee  uunn  pprroocceessoo  ddee  rree  ssoocciiaalliizzaacciióónn  yy  

eennccuueennttrroo  ccoonn  lloo  ffeemmeenniinnoo..    

RReessppeeccttoo  aa  eessttoo  ddeebbeemmooss  ddeecciirr  qquuee  AAnnttoonnyy  ssee  hhaa  eennffooccaaddoo  mmuucchhoo  eenn  llaass  

ccáárrcceelleess  ppaannaammeeññaass,,  eenn  ccaammbbiioo,,  NNaattaalliiaa  RRiibbaass  yy    EElliizzaabbeetthh  AAllmmeeddaa  oorriieennttaann  ssuu  

ttrraabbaajjoo  eenn  llaass  ccáárrcceelleess  eessppaaññoollaass  ((EEssppaaññaa  eess  uunnoo  ddee  llooss  ppaaíísseess  ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa  

ccoonn  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  eennccaarrcceellaaddaass));;  ccoonn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  rreeaalliizzaaddaa,,  nnooss  

ppuuddiimmooss  ddaarr  ccuueennttaa  qquuee  llooss  pprrooggrraammaass  eedduuccaattiivvooss  qquuee  eessttaass  aauuttoorraass  ccoommeennttaann  nnoo  

ddiiffiieerreenn  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  ccoolloommbbiiaannaa,,  eess  ddeecciirr,,  eenn  llaa  CCáárrcceell  BBuueenn  PPaassttoorr  ttaammbbiiéénn  ssee  

pprrooppiicciiaann  eessttee  ttiippoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn..    

DDeebbee  rreeccaallccaarrssee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  ccoonnoocceerr  iinnvveessttiiggaacciioonneess  qquuee  ssee  hhaaggaann  ppoorr  

ffuueerraa  ddee  CCoolloommbbiiaa  ddoonnddee  ssee  ttrraattee  eell  mmiissmmoo  tteemmaa,,  ppaarraa  hhaacceerr  ccoommppaarraacciioonneess  oo  

ddiiffeerreenncciiaacciioonneess..  EEll  tteexxttoo  ““RRaassttrreeaannddoo  lloo  iinnvviissiibbllee::  mmuujjeerreess  eexxttrraannjjeerraass  eenn  llaass  

ccáárrcceelleess””  eess  eejjeemmpplloo  ddee  eelllloo,,  ppuueess  RRiibbaass  yy  AAllmmeeiiddaa  eexxpplliiccaann  qquuee  aallgguunnooss  ddee  llooss  

pprroobblleemmaass  qquuee  iimmpplliiccaa  eessttaarr  eenn  uunnaa  ccáárrcceell  eenn  ccoonnddiicciióónn  ddee  eexxttrraannjjeerraa  ssoonn  llaa  

ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  ccoommppaaññeerraass  yy  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  jjuuddiicciiaalleess,,  eell  

iimmppeeddiimmeennttoo  ppaarraa  eennvviiaarr  ddiinneerroo  aa  ssuuss  ffaammiilliiaarreess  yy  eenn  ooccaassiioonneess  eennffrreennttaarrssee  aa  oottrroo  

iiddiioommaa  ((pprroobblleemmaass  qquuee  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  iinnmmiiggrraanntteess  hhaacceenn  ddiiffíícciill  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa))..  

EEssttee  úúllttiimmoo  aaggeennttee  lloo  ppuuddiimmooss  eevviiddeenncciiaarr  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo;;  eenn  eell  

eessttaabblleecciimmiieennttoo  ppeenniitteenncciiaarriioo  eessttuuddiiaaddoo  eennccoonnttrraammooss  vvaarriiaass  mmuujjeerreess  ddee  LLiittuuaanniiaa,,  uunnaa  

ddee  TTuurrqquuííaa  yy  uunnaa  ddee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss;;  eellllaass  ccoommeennttaabbaann  lloo  ddiiffíícciill  qquuee  ffuueerroonn  llooss  

pprriimmeerrooss  mmeesseess  ddee  rreecclluussiióónn  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  nnoo  ssaabbííaann  eessppaaññooll  yy  nnii  ssiiqquuiieerraa  ppooddííaann  

ccoommuunniiccaarrssee  ccllaarraammeennttee  ccoonn  ssuuss  aabbooggaaddooss;;  aa  eessttoo  ssee  llee  aaññaaddee  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  ssoonn  

ppooccooss  llooss  ffaammiilliiaarreess  qquuee  lleess  eennvvííaann  ddiinneerroo,,  yy  llaass  eemmbbaajjaaddaass  ddee  ssuuss  ppaaíísseess  nnoo  ttiieenneenn  

uunnaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa..  



UUnnaa  ddee  llaass  ccuueessttiioonneess  mmááss  eemmoottiivvaass  qquuee  eennccoonnttrróó  CCaarrmmeenn  AAnnttoonnyy  eenn  llaass  

ccáárrcceelleess  ffeemmeenniinnaass  ffuuee  llaa  rreellaacciióónn  ddee  llaass  rreecclluussaass  ccoonn  ssuuss  ffaammiilliiaass::  mmuujjeerreess  qquuee  ttiieenneenn  

qquuee  ddeejjaarr  aa  ssuuss  hhiijjooss  aa  ccaarrggoo  ddee  ffaammiilliiaarreess,,  aabbaannddoonnaaddaass  ppoorr  ssuuss  ccoommppaaññeerrooss  

sseennttiimmeennttaalleess,,  mmuujjeerreess  qquuee  nnoo  ttiieenneenn  nnaaddiiee  qquuee  llaass  vviissiittee,,  eettcc..  DDuurraannttee  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  

ccaammppoo,,  ppuuddiimmooss  ccoonnoocceerr  mmuujjeerreess  qquuee  eenn  eeffeeccttoo  hhaabbííaann  ssiiddoo  aabbaannddoonnaaddaass  ppoorr  ssuuss  

ppaarreejjaass,,  qquuiieenneess  eenn  mmuucchhaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  hhaabbííaann  ssiiddoo  ccóómmpplliicceess  ddee  ssuuss  ddeelliittooss  oo  

eessttaabbaann  ttaammbbiiéénn  rreecclluuiiddooss..    LLaa  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  rreecclluuiiddaa  ttiieenneenn  hhiijjooss  yy  

sseeggúúnn  llaass  eennttrreevviissttaass  rreeaalliizzaaddaass,,  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eessttooss  nniiññooss  eessttáánn  aall  ccuuiiddaaddoo  ddee  aabbuueellooss  

yy  ttííooss  ((aaccttuuaallmmeennttee  llooss  hhiijjooss  ddee  llaass  iinntteerrnnaass  ssoollaammeennttee  ppuueeddeenn  vviissiittaarrllaass  eell  úúllttiimmoo  ffiinn  

ddee  sseemmaannaa  ddee  ccaaddaa  mmeess))..    

NNoo  ssee  ddeebbeenn  oollvviiddaarr  llooss  ccaassooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  lleess  eess  ppeerrmmiittiiddoo  ccoonnsseerrvvaarr  ppoorr  

aallggúúnn  ttiieemmppoo  aa  uunn  hhiijjoo,,  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  ddeessddee  qquuee  nnaacceenn,,  hhaassttaa  llooss  ttrreess  aaññooss,,  eessttoo  

ttaammbbiiéénn  ccoonndduuccee  aa  qquuee  llaa  mmuujjeerr  sseeaa  ssoommeettiiddaa    yy  ssiieennttaa  mmiieeddoo  aannttee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  qquuee  

eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  ppuueeddeenn  qquuiittaarrlleess  aa  llooss  mmeennoorreess..  TTaannttoo  ééssttee  ccoommoo  aallgguunnooss  oottrrooss  

eessttuuddiiooss  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  AAnnttoonnyy,,  ccoonncclluuyyeerroonn  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  hhaacceerr  uunn  eessttuuddiioo  ddee  

ggéénneerroo  qquuee  ggaarraannttiiccee  llaa  nnoo  vviioollaacciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  sseexxuuaalleess,,  aassíí  ccoommoo  

ooppttiimmiizzaarr  eell  ssiisstteemmaa  mmééddiiccoo  yy  eedduuccaattiivvoo,,  mmeejjoorraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaass  mmaaddrreess  ccoonn  nniiññooss  

ddeennttrroo  ddee  llaa  ccáárrcceell  yy  eerrrraaddiiccaarr  llaa  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaa  mmuujjeerr..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  aauuttoorraa  

ffiinnaalliizzaa  ddiicciieennddoo  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  ssee  ssaabbee  ccuuáálleess  ssoonn  llaass  ffaalleenncciiaass  ddee  llooss  cceennttrrooss  ddee  

rreecclluussiióónn,,  nnoo  ssee  hhaa  ppeerrcciibbiiddoo  nniinnggúúnn  ccaammbbiioo  eenn  llaass  ppoollííttiiccaass  ppeenniitteenncciiaarriiaass  ddee  

AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa..  

  SSii  bbiieenn  AAnnttoonnyy  aaccoonnsseejjaa  uunn  eessttuuddiioo  ddee  ggéénneerroo  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  

eenn  pprriissiióónn,,  DDoolloorreess  JJuulliiaannoo
11
  eenn  eell  tteexxttoo  ""DDeelliittoo  yy  PPeeccaaddoo""  mmuueessttrraa  ccóómmoo  llaass  mmuujjeerreess  

ssee  eennffrreennttaann  aa  llaass  nnoorrmmaass  yy  ccóómmoo  ssoonn  eevvaalluuaaddaass  ccuuaannddoo  llaass  ttrraassggrreeddeenn..  EEssttaa  aauuttoorraa  

pprreesseennttaa  aarrgguummeennttooss  mmuuyy  ssiimmiillaarreess  aa  llooss  eexxppuueessttooss  ppoorr  CCaarrmmeenn  AAnnttoonnyy,,  ppuueess  sseeggúúnn  

eellllaa,,  llaa  pprriissiióónn  rreepprreesseennttaa  uunn  pprroobblleemmaa  mmááss  ggrraannddee  ppaarraa  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  ppaarraa  llooss  

hhoommbbrreess,,  yyaa  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  llaass  lleeyyeess  ssoonn  iigguuaalleess  ppaarraa  aammbbooss  sseexxooss,,  hhaayy  

ccoonncceeppcciioonneess  ssoocciiaalleess  ddiiffeerreenntteess  qquuee  hhaacceenn  eevvaalluuaarr  eell  aaccttoo  ccrriimmiinnaall  ddiissttiinnttaammeennttee  eenn  

ccaaddaa  ccaassoo..    
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EEnn  eell  tteexxttoo  ""DDeelliittoo  yy  PPeeccaaddoo""  ssee  mmeenncciioonnaa    ccóómmoo  ddeessddee  eell  ssiigglloo  XXVVIIIIII  ssee  

ccrreeaarroonn  eenn  EEssppaaññaa  lluuggaarreess  eenn  llooss  qquuee  ssee  eenncceerrrraabbaa  aa  mmeennddiiggaass  oo  pprroossttiittuuttaass,,  ddee  

mmaanneerraa  qquuee  nnoo  ssee  lleess  ccaassttiiggaabbaa  ppoorr  hhaabbeerr  hheecchhoo  aallggoo  mmaalloo,,  ssiinnoo  ppoorr  nnoo  sseegguuiirr  ccoonn  llooss  

ppaarráámmeettrrooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd,,  qquuee  llaass  oobblliiggaabbaa  aa  hhaacceerrssee  ccaarrggoo  ddee  llooss  ooffiicciiooss  ddeell  hhooggaarr  yy  

llaa  ffaammiilliiaa..  TTaammbbiiéénn  llaass  ccáárrcceelleess  ffuueerroonn  ccrreeaaddaass  ppaarraa  eevviittaarr  rriieessggooss  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  

ppaarraa  qquuee  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  aallgguunnooss  aapprreennddiizzaajjeess  bbáássiiccooss,,  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaabbííaa  ddeelliinnqquuiiddoo  

ssee  ppuuddiieessee  vviinnccuullaarr  ppoosstteerriioorrmmeennttee  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd..      

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  aauunnqquuee  eell  tteexxttoo  ““MMuujjeerreess  ddee  FFuueeggoo””  eessccrriittoo  ppoorr  eell  ppeerriiooddiissttaa  yy  

ppoollííttiiccoo  AAlloonnssoo  SSaallaazzaarr  nnoo  ssee  cceennttrraa  eenn  llaa  ccáárrcceell,,  ssíí  ffuuee  ppeerrttiinneennttee  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  

ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  aaqquuíí  pprrooppuueessttaa  ppoorrqquuee  lloo  qquuee  hhaaccee  eell  aauuttoorr  eess  ccoonnttaarr  hhiissttoorriiaass  ddee  

mmuujjeerreess  qquuee  ssee  hhaann  vviissttoo  iinnvvoolluuccrraaddaass  eenn  hheecchhooss  ddeelliiccttiivvooss  oo  ddee  vviioolleenncciiaa,,  tteemmaa  mmuuyy  

ssiimmiillaarr  aall  ttrraattaaddoo..  

EEssttee  lliibbrroo  rreeccooggee  rreellaattooss  ddee  mmuujjeerreess  ddee  ttooddaass  llaass  eeddaaddeess,,  ccllaasseess  yy  nniivveelleess  

eedduuccaattiivvooss,,  eell  lleeccttoorr  ppuueeddee  eennccoonnttrraarrssee  ccoonn  hhiissttoorriiaass  rreeaalleess,,  rreefflleejjoo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  

ccoolloommbbiiaannaa,,  ddee  ggeennttee  ccoommúúnn,,  nniiññaass  qquuee,,  ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa,,  ppoorr  llaa  nnoo  pprreesseenncciiaa  ddeell  

EEssttaaddoo  hhaann  tteenniiddoo  qquuee  ddeeffeennddeerrssee  ccoonn  vviioolleenncciiaa,,  mmaaddrreess  qquuee  bbuussccaann  aa  ssuuss  hhiijjooss  

ddeessaappaarreecciiddooss,,  eettcc..  

SSaallaazzaarr  llooggrróó  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  eennttrreevviissttaass  ((eenn  llaass  qquuee  pprrooccuurróó  ccoonnsseerrvvaarr  ttooddooss  llooss  

eelleemmeennttooss  ssuummiinniissttrraaddooss  ppoorr  llaass  mmuujjeerreess))  ccrreeaarr  eessppaacciiooss  eenn  llooss  qquuee  ccaaddaa  rreellaattoo  eess  

úúnniiccoo  yy  ppeerrssoonnaall..  AAddeemmááss,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  llaass  mmuujjeerreess  ddee  eessttaass  hhiissttoorriiaass  

nneecceessaarriiaammeennttee  nnoo  eessttáánn  eenn  llaa  ccáárrcceell,,  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuuss  vviiddaass  ((mmuuyy  ssiimmiillaarreess  aa  llaass  ddee  

ccuuaallqquuiieerr  iinntteerrnnaa))  ssíí  ssee  eevviiddeenncciiaann  llooss  vvaalloorreess,,  ppeennssaammiieennttooss  yy  sseennttiimmiieennttooss  ddee  llaa  

mmuujjeerr..  AAuunnqquuee  eenn  aallggúúnn  mmoommeennttoo  eessttaass  mmuujjeerreess  ssee  vviieerroonn  eexxppuueessttaass  aa  ppeelliiggrrooss  oo  

iinnffrraacccciioonneess,,  nnoo  ddeejjaabbaann  ddee  mmoossttrraarr  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  pprrooppiiaass  ddee  ssuu  eeddaadd  yy  ddee  ssuu  

ccoonnddiicciióónn  ssoocciiaall  qquuee  uunnaass  vveecceess  llaass  hhaaccee  mmuuyy  ssiimmiillaarreess  yy  oottrraass  vveecceess  llaass  ddiissttaanncciiaa..  

LLooss  aanntteerriioorreess  tteexxttooss  hhaabbllaann  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  sseerr  mmuujjeerr  eenn  uunn  mmuunnddoo  qquuee  

ttooddaavvííaa  eess  mmaacchhiissttaa,,  yy  ffuueerroonn  ddee  aayyuuddaa  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  eessttee  pprrooggrraammaa  ppiilloottoo  

ppoorrqquuee  ggrraacciiaass  aa  eellllooss  ssee  ttuuvvoo  uunn  aacceerrccaammiieennttoo  pprreevviioo  aall  pprroobblleemmaa  qquuee  ssee  qquuiissoo  ttrraattaarr..  

PPoosstteerriioorr  aa  llaa  lleeccttuurraa  ddee  eessttooss  tteexxttooss,,  ssee  hhiizzoo  uunn  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo  mmuuyy  aammpplliioo,,  ccoonn  eell  

ffiinn  ddee  tteenneerr  uunn  aacceerrccaammiieennttoo  iinniicciiaall  eenn  eell  qquuee  llaass  mmuujjeerreess  ppeerrddiieerraann  eell  mmiieeddoo  yy  nnoo  



eessccoonnddiieerraann  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss  yy  ppeennssaammiieennttooss  aannttee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eexxtteerrnnaa..  LLaa  mmaayyoorrííaa  

ddee  llaass  vviissiittaass  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llooss  ddííaass  ddoommiinnggooss  yyaa  qquuee  eessee  ddííaa  eess  eell  iinnggrreessoo  ddee  llaass  

vviissiittaanntteess  mmuujjeerreess..  AAll  ttiieemmppoo  qquuee  ssee  hhiizzoo  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo,,  ssee  eessttuuddiiaarroonn  aallgguunnaass  

iinnvveessttiiggaacciioonneess  hheecchhaass  ppoorr  mmiieemmbbrrooss  ddeell  IINNPPEECC,,  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  SSaannttoo  TToommááss  yy  llaa  

EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  PPeenniitteenncciiaarriiaa;;  ttaammbbiiéénn  ssee  ddeebbee  rreeccoonnoocceerr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  lliibbrroo  

““TTee  hhaabblloo  ddeessddee  llaa  pprriissiióónn””  eessccrriittoo  ppoorr  llaa  ppeerriiooddiissttaa  YYiinneetthh  BBeeddooyyaa,,  ddoonnddee  ssee  ccuueennttaann  

vvaarriiooss  rreellaattooss  ddee  hhoommbbrreess  ((eenn  ssuu  mmaayyoorrííaa))  qquuiieenneess  eessttáánn  oo  hhaann  eessttaaddoo  rreecclluuiiddooss  eenn  

ccáárrcceelleess  ccoolloommbbiiaannaass..  

FFiinnaallmmeennttee,,  ssee  vviieerroonn  vvaarriiooss  pprrooggrraammaass  aauuddiioovviissuuaalleess  qquuee  ssee  eennffooccaann  eenn  

ccáárrcceelleess  ddee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo,,  eejjeemmpplloo  ddee  eellllooss  ssoonn::  CCáárrcceelleess,,  uunn  mmuunnddoo  aaddeennttrroo  

((pprrooggrraammaa  ppeerriiooddííssttiiccoo  eemmiittiiddoo  ppoorr  TTeelleeffee  yy  pprroodduucciiddoo  ppoorr  EEnnddeemmooll,,  eenn  ééssttee  ssee  

mmuueessttrraa  llaa  vviiddaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  pprriivvaaddaass  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd));;  eell  ddooccuummeennttaall  LLaass  ccáárrcceelleess  

mmááss  ppeelliiggrroossaass  ddeell  mmuunnddoo  ((ddoonnddee  ssee  iilluussttrraa  eell  ddiiaarriioo  vviivviirr  ddee  cciieennttooss  ddee  pprreessooss  qquuee  

ccoonnvviivveenn  eennttrree  llaa  ddeelliinnccuueenncciiaa  yy  llaa  vviioolleenncciiaa));;  aallgguunnooss  ccaappííttuullooss  ddee  llaa  sseerriiee  CCáárrcceell  ddee  

mmuujjeerreess  ((sseerriiee  ddee  TTVVNN)),,  ddooccuummeennttaall  CCáárrcceell  ddee  mmuujjeerreess  ((ddooccuummeennttaall  tteelleevviissiivvoo  eenn  llaa  

ccáárrcceell  ddee  RRoossaarriioo,,  AArrggeennttiinnaa..  EEmmiittiiddoo  eenn  CCaabblleevviissiióónn));;  UUnn  ddííaa  eenn  llaa  vviiddaa  ttrraass  llaass  

rreejjaass,,  eettcc..    

NNoottaa::  Se intentó acceder al programa radial “En el corazón del patio”, producido en 

UN Radio, este programa que trataba varias problemáticas penitenciarias y contaba 

historias de vida de las personas recluidas, era emitido los domingos en la tarde 

posterior a la visita de los familiares. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



TTrraannssccrriippcciióónn  ddee  eennttrreevviissttaass  

  

  

EEssppaaññoollaa::  BBuueennoo  mmee  llllaammoo  BBeeggooññaa,,  BBeeggooññaa  ddee  llaass  NNiieevveess  MMaannuueellaa  BBrraasstteell,,    tteennggoo  

4455  aaññooss    yy  ppuueess  eessttooyy  aaqquuíí  ppoorrqquuee  mmee  ccooggiieerroonn  ppaassaannddoo  ddrrooggaa..  TTeennggoo  sseeiiss  hhiijjooss::  

RRaaffaaeell,,  NNiieevveess,,  JJuuaann,,  BBeeggooññaa,,  LLoorreeggaa  yy  IIññaakkii,,  qquuee  ssoonn  eell  ssooll  ddee  mmii  vviiddaa,,  lleess  hheecchhoo  

mmuucchhoo  mmuucchhoo  ddee  mmeennooss,,  nnoo  hhaann  ppooddiiddoo  vveenniirr  eessttáánn  eenn  EEssppaaññaa  yy  yyoo  eessttooyy  aaqquuíí..  

VVaalleerriiaa::  ¿¿QQuuee  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  ccáárrcceell  ppaarraa  uusstteedd??  

EEssppaaññoollaa::  PPuueess  nnoo  ttee  ppuueeddoo  nnii  nnii  nnii  eexxpplliiccaarr  lloo  qquuee  eess,,  ssee  mmee  nnuubbllaa  hhaassttaa  llaa  vviissttaa,,  eess  

llaa  eexxppeerriieenncciiaa  mmááss  ddiiffíícciill  yy  llaa  mmááss  ttrriissttee  ddee  mmii  vviiddaa,,  yy  eessppeerroo  qquuee,,  hhaa  ssiiddoo  llaa  pprriimmeerraa  

vveezz  qquuee  mmee  hhaa  ppaassaaddoo  aallggoo    aassíí  yy  eessppeerroo  qquuee  sseeaa  llaa  úúllttiimmaa  ppeerroo  ppuueess  uunn  hhoorrrroorr..  

VVaalleerriiaa::  CCuuéénntteemmee  qquuéé  hhaaccee  aaccáá  eenn  llaa  ccáárrcceell  

EEssppaaññoollaa::  PPuueess  yyoo  ssooyy  llaa  ccoocciinneerraa,,  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  rraanncchhoo  ddee  llaa  ccáárrcceell  yy  aa  ttooddaass  mmiiss  

ccoommppaaññeerraass  lleess  gguussttaa  mmuucchhoo  mmii  ccoommiiddaa,,  aassíí  qquuee  eenn  eessee  sseennttiiddoo  ppoorr  lloo  mmeennooss  tteennggoo  

eessaa  ssaattiissffaacccciióónn  qquuee  eess  eell  aaggrraaddoo  ddee  mmiiss  ccoommppaaññeerraass  

VVaalleerriiaa::  ¿¿CCóómmoo  ssee  iimmaaggiinnaa  eell  pprriimmeerr  ddííaa  qquuee  ssaallggaa  aa  llaa  lliibbeerrttaadd??  

EEssppaaññoollaa::  ((ssuussppiirroo))  SSee  mmee  hhaaccee  hhaassttaa  ddiiffíícciill  iimmaaggiinnaarrlloo,,  ppeerroo  ppuueess  yyoo  lloo  qquuee  eessppeerroo  

eess  eennccoonnttrraarrmmee  eennccoonnttrraarrmmee  ccoonn  mmiiss  hhiijjooss  yy  ccoonn  mmii  ccoommppaaññeerroo,,  JJoorrggee,,  qquuee  eess  qquuee  eess    

eenn  eessttee  mmoommeennttoo  uunnaa  lluuzz  ddee  mmii  vviiddaa..  LLlleegguuéé  hhaaccee  44  aaññooss  yy  nnaaddaa  mmááss  aall  lllleeggaarr  eenn  eell  

aaeerrooppuueerrttoo  mmee  ddeettuuvviieerroonn,,  ffuuee  eell  99  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  22000066  yy  sseennttíí  qquuee  mmee  qquueerrííaa  

mmoorriirr  llaa  vveerrddaadd,,  llooss  gguuaarrddiiaass  mmee  ddiieerroonn  mmuucchhoo  mmiieeddoo  yy  yy  ccuuaannddoo  lllleegguuéé  aa  llaa  ccáárrcceell  nnoo  

mmee  lloo  ppooddííaa  ccrreeeerr……..uunnaa  ttrriisstteezzaa  tteerrrriibbllee,,  uunnaa  ssoolleeddaadd  tteerrrriibbllee..  MMee  hhee  eennccoonnttrraaddoo  

rreeaallmmeennttee  ssoollaa  eenn  uunn  ppaaííss  qquuee  nnoo  ccoonnoozzccoo,,  yy  nnoo  hhaaccííaa  nnaaddaa  mmááss  qquuee  lllloorraarr,,  yy  lllloorraarr,,  yy  

lllloorraarr,,  yy  lllloorraarr……....tteerrrriibbllee..    

VVaalleerriiaa::  EEnn  ssuu  ddííaa  aa  ddííaa  ¿¿qquuee  ssiieennttee??,,  ¿¿qquuéé  ppiieennssaa    ccuuaannddoo  ssee  aaccuueessttaa,,  ccuuaannddoo  cciieerrrraa  

llooss  oojjooss??  

EEssppaaññoollaa::  AA  vveecceess  ccaassii  pprreeffiieerroo  nnoo  ppeennssaarr,,  ppoorrqquuee  eess  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ttaann  tteerrrriibbllee,,  

ssiieennttoo  uunnaa  ddeesseessppeerraacciióónn,,  uunnaa  ssoolleeddaadd,,  ttooddaa  mmii  ffaammiilliiaa  ttaann  lleejjooss,,  mmee  aaccuueerrddoo  ddee  mmiiss  

hhiijjooss,,  ppiieennssoo  eenn  mmiiss  nniieettooss  yy  yy  llaa  vveerrddaadd    eess  qquuee  eessoo,,  aa  vveecceess  pprreeffiieerroo  cceerrrraarr  llaa  mmeennttee  yy  

yy  nnoo  ppeennssaarr,,  ppoorrqquuee  ssii  ppeennssaarraa  ddeemmaassiiaaddoo  mmee  mmoorriirrííaa..  

VVaalleerriiaa::  ¿¿CCóómmoo  eess  ppaarraa  uunnaa  eexxttrraannjjeerraa  eessttaarr    eenn  uunn  ppaaííss  qquuee  nnoo  ccoonnooccee  yy  mmááss  eenn  eessttaass  

ccoonnddiicciioonneess??  

EEssppaaññoollaa::  PPuueess  tteerrrriibbllee  yy  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaa  ccáárrcceell,,  ppoorrqquuee  eenn  llaa  ccáárrcceell  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  

eess  ttaann  ttaann  cceerrrraaddaa  yy  uunnaa  mmuucchhaa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  ccuullttuurraa,,  ddee  ccoossttuummbbrreess,,  mmee  hhaa  ccoossttaaddoo  

mmuucchhoo  aaddaappttaarrmmee  aa  vviivviirr  ccoonn  oottrraass  ppeerrssoonnaass  qquuee  vviieenneenn  ddee  uunn  mmuunnddoo  ttaann  ddiissttiinnttoo  aall  

mmííoo::  llaa  vviioolleenncciiaa,,  eell  tteemmaa  ddee  lleessbbiiaanniissmmoo  ttaammbbiiéénn  qquuee  yyoo  ppuueess  nnoo  hhaabbííaa  tteenniiddoo  

ccoonnttaaccttoo  ccoonn  ééll  yy  ddee  rreeppeennttee  mmee  hhee  eennccoonnttrraaddoo  uunnaass  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  nnoo  sséé  ccóómmoo  

rreeaacccciioonnaarr,,  llaa  eennvviiddiiaa,,  eell  eeggooííssmmoo,,  eess  rreeaallmmeennttee  eell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  ccáárrcceell  eess  mmuuyy  dduurroo,,  

mmuuyy  dduurroo,,  yy  ppeerroo  ppuueess  eenn  ffiinn……  

VVaalleerriiaa::  SSee  lleevvaannttaa  yy  ¿¿qquuéé  hhaaccee??  

EEssppaaññoollaa::  PPuueess  eess  llaa  mmiissmmaa  rruuttiinnaa  ttooddooss  llooss  ddííaass,,  eessoo  ttaammbbiiéénn  eess  tteerrrriibbllee  yy  nnoo  tteenneerr  

nnaaddaa  nnuueevvoo,,  nnaaddaa  qquuee  eessppeerraarr..    MMee  lleevvaannttoo  ttooddooss  llooss  ddííaass  aa  llaass  ccuuaattrroo  ddee  llaa  mmaaññaannaa,,  

bbaaññoo  ccoonn  aagguuaa  ffrrííaa,,  mmuucchhoo  ffrrííoo,,  ssiieemmpprree  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  ffrrííoo  yy  ddee  aanngguussttiiaa  yy  lluueeggoo,,  

ccoommoo  ttee  hhee  ddiicchhoo  aanntteess  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  rraanncchhoo,,  yy  hhaaggoo  lloo  qquuee  ppuueeddoo  ccoonn  llaa  ccoommiiddaa  ppeerroo  

ttaammppooccoo  mmee  aaddaappttoo  ppoorrqquuee  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ccoommeerr  ttaammbbiiéénn  ddiissttiinnttaa,,  yy  eess  eessoo,,    eess  eell  nnoo  



tteenneerr  nnaaddaa  qquuee  hhaacceerr  rreeaallmmeennttee  aappaarrttee  ddee  eessee  ppeeqquueeññoo  ttrraabbaajjoo,,  ppuueess  eell  ddííaa  aa  ddííaa  ssiinn  

nnaaddaa..  

VVaalleerriiaa::  ¿¿ssuu  ffaammiilliiaa  llaa  hhaa  aappooyyaaddoo??,,  ¿¿CCóómmoo  ccrreeee  qquuee  eellllooss  llaa  vvaann  aa  rreecciibbiirr  ccuuaannddoo  

lllleegguuee  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  eessttaaddoo    eenn  uunnaa    ccáárrcceell??  

EEssppaaññoollaa::  LLaa  vveerrddaadd  eess  qquuee  mmii  ffaammiilliiaa  ssee  hhaa  ppoorrttaaddoo  mmuuyy  bbiieenn  ppoorrqquuee  nnoo  mmee  hhaann  

jjuuzzggaaddoo,,  mmee  hhaann  aappooyyaaddoo  ssiieemmpprree  yy  eessttáánn  eessppeerraannddoo  qquuee  lllleegguuee,,  yy  yy  yyoo  ccrreeoo  qquuee  llaa  

vvuueellttaa  vvaa  aa  sseerr    vvaa  aa  sseerr  ffáácciill  ppoorrqquuee  eessttáánn  ttooddooss  eessppeerráánnddoommee,,  yy  yyoo  lloo  úúnniiccoo  qquuee  

qquuiieerroo  eess  vvoollvveerr,,  yy  eessttaarr  ccoonn  eellllooss..  

¿¿QQuuéé  hhee  aapprreennddiiddoo  ddee  ééssttaa  eexxppeerriieenncciiaa??  PPuueess  ddeell  ddeelliittoo  eenn  ssíí  mmee  aarrrreeppiieennttoo,,    llaa  vveerrddaadd  

hhaa  ssiiddoo  uunnaa  eessttuuppiiddeezz  mmááss  ggrraannddee  qquuee  hhee  hheecchhoo  eenn  mmii  vviiddaa,,  ppeerroo  ppeerroo  ddee  ttooddoo  ssee  

aapprreennddee  yy  aall  vveenniirr  aa  uunn  ppaaííss  ddiissttiinnttoo  yy  aall  eennccoonnttrraarrmmee  eenn  ééssttaa  ssiittuuaacciióónn  eenn  uunn  eennttoorrnnoo  

ttaann  eexxttrraaññoo  ppuueess  ssii  qquuee  hhee  aapprreennddiiddoo  qquuee  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  hhaayy  ggeennttee  bbuueennaa    yy  qquuee  ddee  

ttooddoo  ssee  aapprreennddee,,  yy  yyoo  ddee  aaqquuíí  vvooyy  aa  ssaalliirr  mmeejjoorr  ppeerrssoonnaa,,  eessppeerroo..  

DDee  hheecchhoo,,  ééssttaa  hhiissttoorriiaa  mmee  lllleeggóó  ppoorr  mmii  hhiijjaa,,  eerraa  eellllaa  llaa  qquuee  hhaabbííaa  hheecchhoo  eell  ppllaann  ddee  

vviiaajjaarr  yy  ccuuaannddoo  lloo  ddeessccuubbrríí  ppuueess  ppeennsséé  qquuee  eerraa  mmeejjoorr  ccaarrggaarrmmee  ccoonn  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  

yyoo  ppoorrqquuee  yyaa  ssooyy  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmaayyoorr  yy  eellllaa  ttiieennee  ttooddaa  llaa  vviiddaa  ppoorr  ddeellaannttee  yy  eennttoonncceess  

ppuueess  llee  ddiijjee  qquuee  lloo  hhaarrííaa  yyoo,,    yy  mmee  eennccoonnttrróó  aahhoorraa  aassíí    yy    llaa  vveerrddaadd  eess  qquuee  pprreeffiieerroo  

pprreeffiieerroo    qquuee  mmee  hhaayyaa  ppaassaaddoo  aa  mmíí  yy  nnoo  aa  mmii  hhiijjaa  qquuee  ppuueeddee  sseegguuiirr  vviivviieennddoo  yy  lliibbrree..  

________________________________________________________________________________________________________________________________________

MMaarrttaa::  ((NNOOTTAA::  EEll  aauuddiioo  ddee  eessttaa  eennttrreevviissttaa  eessttáá  ddiissttoorrssiioonnaaddoo  ppoorrqquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  

eennttrreevviissttaaddaa  ssoolliicciittóó  eell  ccaammbbiioo  ddee  ssuu  vvoozz  ppaarraa  nnoo  sseerr  rreeccoonnoocciiddaa  ppoorr  ssuuss  ffaammiilliiaarreess  yy  

aammiiggooss..))  

BBuueennoo  mmii  nnoommbbrree  eess  MMaarrttaa  AAcceevveeddoo,,  tteennggoo  ttrreeiinnttaa  yy  ssiieettee  aaññooss  yy  ssooyy  ddee  MMeeddeellllíínn..    

EEssttooyy  aaccáá,,  eessttooyy  ccoonnddeennaaddaa  aa  nnuueevvee  aaññooss  ppoorr  llaavvaaddoo  ddee  aaccttiivvoo  yy  nnaarrccoottrrááffiiccoo,,  lllleevvoo  

ccuuaattrroo  aaññooss  yy  mmeeddiioo..  

BBuueennoo  mmiirraa  yyoo  ttee  ccuueennttoo,,  mmee  lleevvaannttoo  aa  llaass  ccuuaattrroo  yy  mmeeddiioo  aa  ddee  llaa  mmaaññaannaa,,  vvooyy  yy  mmee  

bbaaññoo  ccoonn  aagguuaa  ffrrííaa  ppuueess  ppoorrqquuee  aagguuaa  ccaalliieennttee  ppuueess  nnoo  hhaayy,,  ppuueess  eennttoonncceess  ttooccaa  ccoonn  

aagguuaa  ffrrííaa..  DDeessppuuééss  vvooyy  yy  ddeessaayyuunnoo,,  yy  yyaa  ddee  aahhíí  mmee  vvooyy  ppoorrqquuee  yyoo  ddooyy  ccllaasseess  ddee  

mmaatteemmááttiiccaass  yyoo  ssooyy  ccoonnttaaddoorraa  ppuueess  yyoo  eessttuuddiiéé  ccoonnttaadduurrííaa  eenn  MMeeddeellllíínn  eennttoonncceess,,    yy  

eerraa  rreevviissoorraa  ffiissccaall    aalllláá  eenn  MMeeddeellllíínn..  EEnnttoonncceess  aaccttuuaallmmeennttee  ddooyy  ccllaasseess  ddee  mmaatteemmááttiiccaass  

yy  eenn  llaa  ppaarrttee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ppuueess  ccoommoo  ddee  llaa  ccáárrcceell..  DDeessppuuééss  mmááss  oo  mmeennooss  aa  llaass  sseeiiss  

vvooyy  yy  ccoommoo,,  ccoommoo  aallggoo  ppuueess  ccoommoo  ggaalllleettaass  yy  aallggoo  aassíí  mmuuyy  lliiggeerroo  ccoommoo  ppaarraa  nnoo  ppuueess  

ddoorrmmiirrmmee  ttaann  ttaann  lllleennaa  yy  yyaa  vvooyy  yy  mmee  aaccuueessttoo  ppoorrqquuee  nnoo  tteennggoo  nnaaddaa  mmááss  qquuee  hhaacceerr..  

BBuueennoo  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  llaass  qquuee  mmee  rrooddeeoo,,  ppuueess  eess  ddiiffíícciill  ppoorrqquuee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  aaccáá    

ppuueess  ttiieennee  uunn  nniivveell  ddee  eedduuccaacciióónn  ppuueess  ccoommoo  mmuuyy  bbaajjoo..  EEnnttoonncceess  yyoo  ssooyy  ccoommoo  ddee  llaass  

ppooqquuiittaass  ppuueess  qquuee  tteenneemmooss  eennttoonncceess  tteennggoo  ccoommoo  ddooss  ccoommppaaññeerraass  ppuueess  ccoonn  llaass  qquuee  mmee  

mmaanntteennggoo  ttooddoo  eell  ddííaa::  uunnaa  eess  eeccoonnoommiissttaa  yy  ccoonn  llaa  qquuee  ppuueess  ccoonn  llaa  qquuee  mmááss  hhaabblloo  yy  llaa  

oottrraa  eess,,  ffuuee  ccoonnddeennaaddaa  ppoorr  ppaarraappoollííttiiccaa,,  ssoonn  ccoommoo  mmiiss  llaass  úúnniiccaass  ccoonn  llaass  qquuee  hhaabblloo  

aaccáá..  

PPaarraa  mmíí,,  ppuueess  ppaarraa  mmii  eessttaarr  aaccáá  ssii  eess  mmuuyy    dduurroo,,  eess  mmuuyy  dduurroo  ppoorrqquuee  nnoo  tteennggoo  aa  mmii  

ffaammiilliiaa  nnoo  tteennggoo  aa  mmii  eessppoossoo  nnoo  tteennggoo  aa  mmiiss  ppaappaass,,  mmii  eessppoossoo,,  aa  ééll    lloo  ccoonnddeennaarroonn  ppoorr  

nnaarrccoottrrááffiiccoo  eennttoonncceess  eessttáá  eexxttrraaddiittaaddoo  eenn  PPeerrúú  yy  eennttoonncceess  nnoo  tteennggoo  aa  nnaaddiiee..  PPuueess  

eessttooyy  ssoollaa  ttooddoo  eell  ddííaa,,  eessttoo  aaccáá  eess  ccoommoo  uunn  ppuueebblliittoo,,  hhaayy  uunnaa,,  hhaayy  ccoommoo  uunnaa  ffaarrmmaacciiaa,,  

hhaayy  hhaayy  ccoommoo  ttiieennddaass  yy  eessaass  ccoossaass  ppeerroo  uunnoo  eessttáá  mmuuyy  ssoolloo  aaccáá,,  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo..  YY  

ttaammbbiiéénn  eess  mmuuyy  dduurroo  ppoorrqquuee  mmii  ffaammiilliiaa  nnoo  ppuueeddee  vveenniirr  aaccáá  aa  vviissiittaarrmmee  ppoorrqquuee  ppuueess  oo  



vviieenneenn  aa  vviissiittaarrmmee  oo  mmee  mmaannddaann  ccoommiiddaa  eehhhh  ppllaattaa,,  yy  yyoo  pprreeffiieerroo  qquuee  mmee  mmaannddeenn  

ppllaattaa  ccoommoo  ppaarraa  mmiiss  mmiiss  ggaassttooss  aaccáá  ccoommoo  aasseeoo  ppeerrssoonnaall  yy  ccoossaass  qquuee  qquuiieerraa  ccoommpprraarr    

eennttoonncceess  ppuueess  ssii  eessttooyy  ccoommoo  ssoollaa,,  yy  mmee  hhaaccee  mmuucchhaa  ffaallttaa  mmii  ffaammiilliiaa,,  mmii  eessppoossoo,,  yyoo  nnoo  

tteennggoo  hhiijjooss..  

BBuueennoo  eenn  eell  ddííaa  aa  ddííaa,,  ttooccaa  ppuueess  ttrraabbaajjaarr  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo  ppoorrqquuee  ssii  mmee  ppoonnggoo  aa  ppeennssaarr    

mmee  ddeepprriimmoo,,    ppuueess  aaddeemmááss,,  ppoorrqquuee  mmee  qquueeddaann  ccuuaattrroo  aaññooss  ttooddaavvííaa  aaccáá  mmeettiiddaa  

eennttoonncceess  ppuueess  ttrraabbaajjoo  ttooddoo  eell  ddííaa..  TTrraabbaajjoo  eenn  llaa  ppaarrttee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddaannddoo  ccllaasseess  

aahhíí  eessttooyy  ccoommoo  ccoommoo  ttooddaa  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  ttiieemmppoo;;  yy  eess  mmuuyy  dduurroo  ppoorrqquuee  llaass  

ppeerrssoonnaass  aaccáá  ccoommoo  qquuee  nnoo  mmee  nnoo  rreettrriibbuuyyeenn  lloo  qquuee  uunnoo  hhaaccee  eennttoonncceess  llaa  ppaarrttee  

eeccoonnóómmiiccaa  eess  mmuuyy  ppuueess  mmee  ttooccaa  ppoorr  ccoonn  mmiiss  ppaappááss..  EEnnttoonncceess  ttrraabbaajjoo  eess  mmááss  ccoommoo  

ppaarraa  mmaanntteenneerrmmee  ooccuuppaaddaa  nnoo  ppoorr  llaa  ppaarrttee  eeccoonnóómmiiccaa  ppoorrqquuee  ppuueess  nnoo  mmee  ddaann  nnaaddaa..  

PPuueess  yyoo  mmee  hhee  ddaaddoo  ccuueennttaa  ddee  mmuucchhaass  ccoossaass  aaccáá  eenn  llaa  ccáárrcceell..  LLaa  ccáárrcceell  ssii  yyoo  aanntteess  

ppeennssaabbaa  qquuee  qquuee  llaa  ccáárrcceell,,  ppuueess  uunnoo  lloo  vvee  eenn  llaass  ppeellííccuullaass,,  qquuee  llaa  ccáárrcceell  qquuee  uunnoo  aaccáá  

ttooddoo  eell  ttiieemmppoo  lloo  eessttáánn  mmaallttrraattaannddoo  yy  lloo  eessttáánn  ggrriittaannddoo,,  ppuueess  nnoo  eessttoo  nnoo  eess  uunn  jjaarrddíínn  

ddee  rroossaass  ppuueess  ppeerroo  ppeerroo  ppuueess  ttaammppooccoo  eess  ttaann  ffeeoo  ccoommoo  llee  ddiicceenn  aa  uunnoo..  AAccáá  ssee  ppuueeddee  

eexxpprreessaarr  lliibbrreemmeennttee,,    ppuueeddee  ddeecciirr  lloo  qquuee  ppiieennssaa,,  aaccáá  ttooddooss  llooss  ddííaass  hhaayy  ppeelleeaa  yyoo  yyaa  mmee  

hhee  aaccoossttuummbbrraaddoo  aa  eessoo  ppuueess  qquuee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ssee  mmeecchhoonneeaa    ppuueess  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo  aa  

ttooddaa  hhoorraa,,  ppeerroo  ppeerroo  yyoo  mmee  hhee  ddaaddoo  ccuueennttaa  qquuee  nnoo  eess  ttaann  hhoorrrriibbllee,,  ddiiggaammooss  aahhoorriittaa  yyoo  

ttaammbbiiéénn  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  ppeerriióóddiiccoo  ddee  aaccáá  ddee  llaa  ccáárrcceell  eennttoonncceess  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  

eexxpprreessaarrssee  uunnoo,,  yy  nnoo  lloo  eessttáánn  cceennssuurraannddoo  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo  ccoommoo  uunnoo  ccrreeee..  

AA  lloo  qquuee  vvooyy  aa  hhaacceerr  ddeessppuuééss,,  nnoo  nnii  iiddeeaa  yyoo  nnoo  sséé,,  ppuueess  aa…………....ssíí  tteennggoo  mmiieeddoo  ssaalliirr  

ppoorrqquuee  ppuueess  ccllaarroo  uunnoo  nnoo  aaqquuíí  ssee  rreeffuuggiiaa  yy  yyoo  ssoollaammeennttee  sséé  qquuee  aall  ffiinnaall  ddee  eessttoo  hhaayy  

uunnaa  ppuueerrttaa  aazzuull,,  qquuee  yyoo  nnoo  sséé  qquuee  hhaayy  mmááss  aalllláá  ddee  eessoo..  YYoo  ssii  ssee,,  ddiiggaammooss  mmii  ffaammiilliiaa  

ccllaarroo  ppuueess  eess  mmuuyy  mmiieeddoossoo  ssaabbeerr  qquuee  qquuee  llooss  ppaappááss  ssii  lloo  vvaann  aa  eessttaarr  aahhíí  aappooyyaannddoo  oo  

nnoo,,  ppeerroo  ppuueess  mmiiss  ppaappááss  ssiieemmpprree  mmee  ccrriiaarroonn  ccoommoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  hhoonnrraaddaa,,  eennttoonncceess  

eellllooss  lleess  ddiioo  mmuuyy  ddiiffíícciill  ccuuaannddoo  yyoo  eennttrréé  aaccáá  aa  llaa  ccáárrcceell,,  ppeerroo……....eennttoonncceess  eessoo  mmee  ddaa  

mmiieeddoo,,  eessoo  mmee  ddaa  mmiieeddoo  ssaalliirr,,  mmee  ddaa  mmiieeddoo  ssaabbeerr  aaddeemmááss  ccoommoo  aa  ccoonnsseegguuiirr  eemmpplleeoo  

ppoorrqquuee  eenn  llaa  ppaarrttee  ccuuaannddoo  mmee  ppiiddaann  eell  ppaassaaddoo  jjuuddiicciiaall  vvaann  aa  vveerr  qquuee  yyoo  eessttuuvvee  aaccáá  eenn  

llaa  ccáárrcceell  yy  aa  llaa  ggeennttee  nnoo  llee  iimmppoorrttaa  ssii  uunnoo  eess……ssii  uunnoo  eess  ccuullppaabbllee  oo  iinnoocceennttee,,  

ssiimmpplleemmeennttee  qquuee  eessttuuvvoo  eenn  llaa  ccáárrcceell  yy  eessoo  mmee  vvaa  aa  cceerrrraarr  mmuucchhaass  ppuueerrttaass,,  ddee  eessoo  

eessttooyy  mmuuyy  ccoonnssiieennttee  ppeerroo  ppeerroo  nnoo  ppuueess  ppaa’’  aaddeellaannttee  ppoorrqquuee  qquuéé  mmááss……....qquuéé  mmááss  ssee  

hhaaccee..  

BBuueennoo,,  ppuueess  aaddeemmááss  ccoommoo  mmii  ffaammiilliiaa  mmee  vvaa  aa  jjuuzzggaarr,,  qquuee  eessttooyy  sseegguurraa  qquuee  mmee  vvaa  aa  

jjuuzzggaarr,,  ppuueess  ttaammbbiiéénn  mmuucchhooss  aammiiggooss  qquuee  mmííooss  qquuee  nnoo  ssaabbeenn  qquuee  ssii  yyoo  eessttooyy  aaccáá,,  hhaayy  

mmuucchhooss……....ppuueess  hhaayy  ppooccooss  qquuee  ssii  ssaabbeenn  ppeerroo  ccuuaannddoo  yyoo  lllleegguuee  mmee  vvaann  aa  pprreegguunnttaarr  

qquuéé  ppaassóó  ccoonnmmiiggoo  dduurraannttee  eessttooss  nnuueevvee  aaññooss  sseegguurraammeennttee  ssii……..sseegguurraammeennttee  ssee  vvaann  aa  

eenntteerraarr  qquuee  yyoo  eessttuuvvee  eenn  llaa  ccáárrcceell  yy  yyoo  nnoo  sséé  ccóómmoo  mmee  vvaann  aa…………ssii  mmee  vvaann  aa  jjuuzzggaarr,,  ssii  

mmee  vvaann  aa  eenntteennddeerr..  AAddeemmááss  ppoorrqquuee  aa  llaa  ggeennttee  nnoo  llee  iimmppoorrttaa  ssii  uunnoo  eess  ccuullppaabbllee  oo  ffuuee  

iinnoocceennttee,,  ssiimmpplleemmeennttee  qquuee  eessttuuvvoo;;  yy  eessttuuvvee  nnuueevvee  aaññooss  qquuee  eessoo  vvaa  aa  mmaarrccaarr  mmii  vviiddaa..  

PPuueess  ssíí,,  lloo  qquuee  mmááss  dduurroo  mmee  hhaa  ddaaddoo  aaccáá  hhaa  ssiiddoo……....hhaann  ssiiddoo  aaccáá  llooss  ffiinneess  ddee  sseemmaannaa,,  

ppoorrqquuee  eell  rreessttoo  vviieenneenn  aa  vviissiittaarrllaass  llooss  eessppoossooss,,  llooss  hhiijjooss,,  llooss  ppaappááss;;  ppuueess  nnoo,,  nnoo  tteennggoo  

aa  nnaaddiiee,,  nnaaddiiee  vviieennee  aa  vviissiittaarrmmee..  PPuueess  eell  úúnniiccoo  qquuee  ppooddrrííaa  sseerrííaa  mmii  eessppoossoo  ppeerroo  nnoo  

eessttáá,,  eennttoonncceess  eessttooyy  ssoollaa,,  yy  yyoo  vveeoo  aa  llaa  ggeennttee  lllleeggaarr  llooss  ffiinneess  ddee  sseemmaannaa,,  yy  ppuueess  mmee  

eenncciieerrrroo  ppuueess  eenn    mmii  cceellddaa  ppaa’’  qquuee  eessoo  nnoo  mmee  ddéé  ttaann  dduurroo..    



PPuueess  eenn  llaa  ppaarrttee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  aaccáá  nnaaddaa  ffuunncciioonnaa,,  ppuueess  llooss  ppssiiccóóllooggooss,,  hhaayy  

oorriieennttaacciióónn  ppssiiccoollóóggiiccaa,,  hhaayy……..hhaayy  mmééddiiccooss  ppeerroo  eess  ccoommoo  ppoorrqquuee  ttiieenneenn  eell  ttííttuulloo..  YYoo  

hhee  vviissttoo,,  qquuee  eess  ccoommoo…………qquuee  ccoonnttrraattaann  aa    llooss  qquuee  ttiieenneenn  ttííttuulloo  nnoo  aa  llooss  qquuee  rreeaallmmeennttee  

sseeppaann  hhaacceerr  llaass  ccoossaass..  UUnnoo  ppiiddee  uunn  ppssiiccóóllooggoo  yy  nnoo……eess  uunn  sseeññoorr  qquuee  nnoo  ssaabbee  llooss  

ttrraattaammiieennttooss,,  qquuee  nnoo  ssaabbee……qquuee  nnoo  ssaabbee  ccóómmoo  hhaacceerr  sseegguuiimmiieennttoo  aa  uunnoo,,  llooss  mmééddiiccooss  

ppuueess  ppaarreecceenn  ccoommoo  ddee  mmeennttiirriittaass,,  yyoo  nnoo  sséé  eellllooss  qquuee..  

BBuueennoo,,  eehhhh  ¿¿ccóómmoo  eerraa  mmii  vviiddaa  aanntteess??  PPuueess  yyoo  hhaaccee  cciinnccoo  aaññooss  eerraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoommoo  

lliibbrree  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa,,  yyoo  ttrraabbaajjaabbaa  ccoommoo  rreevviissoorraa  ffiissccaall  yy……....yy  nnaaddaa  tteennííaa  mmiiss  

ggaassttooss,,  tteennííaa  mmiiss  ccoossaass,,  ppooddííaa  ggaassttaarr  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ppuueess  ccoommoo  ddee  

eessttrraattoo  mmeeddiioo  ppuueess…………nnoorrmmaall  yy…………yy  eennttoonncceess  eessoo  mmee  hhaa  ddaaddoo  mmuuyy  dduurroo,,  mmee  hhaa  

ddaaddoo  mmuuyy  dduurroo  ttrraabbaajjaarr  aaccáá,,  ssaabbeerr  qquuee  nnoo  eessttooyy  ggaannaannddoo  nnaaddaa,,  yy  qquuee  ttooddoo  lloo  tteennggoo  

qquuee  ppeeddiirr  aa  mmii  ffaammiilliiaa,,  ppuueess  hhaassttaa  ppaa’’  uunn  jjaabbóónn  ppuueess  tteennggoo  qquuee  llllaammaarr  aa  MMeeddeellllíínn  ppaarraa  

qquuee  mmee  mmaannddeenn  ppllaattaa..  

PPuueess  yyoo  ccuuaannddoo  ssaallggaa  ddee  aaccáá  qquuiieerroo  hhaacceerr  mmuucchhaass  ccoossaass,,  qquuiieerroo……..qquuiieerroo  vvoollvveerr    aa  mmii  

vviiddaa  ccoommoo  eerraa  aanntteess,,  qquuiieerroo  ttrraabbaajjaarr  ccoommoo……..ppuueess  aa  mmíí  llaass  mmaatteemmááttiiccaass  ssoonn  mmii  vviiddaa,,  

eennttoonncceess  qquuiieerroo  sseegguuiirr  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  eessoo..  CCuuaannddoo  ssaallggaa  ddee  aaccáá  tteennggoo  mmuucchhooss  ssuueeññooss,,  

tteennggoo  mmuucchhooss  ssuueeññooss  ppeerroo  sséé  qquuee  vvaa  aa  sseerr  mmuuyy  ddiiffíícciill  eemmppeezzaarr  ddeessddee  cceerroo,,  ppoorrqquuee  

tteennggoo  qquuee  vvoollvveerr  aa  bbuussccaarr  ddoonnddee  vviivviirr,,  ppoorrqquuee  ttooddoo  eessoo  mmee  lloo  qquuiittaarroonn  ccuuaannddoo  mmee  

mmeettiieerroonn  aaccáá  yy  ccuuaannddoo  jjuuzzggaarroonn    mmii  eessppoossoo  lloo  jjuuzzggaarroonn  ppoorr  nnaarrccoottrrááffiiccoo;;  eennttoonncceess  

tteennggoo  qquuee  eemmppeezzaarr  oottrraa  vveezz  aa  ccoonnsseegguuiirr  ttrraabbaajjoo,,  aa  ccoonnsseegguuiirr  ddoonnddee  vviivviirr,,  aa  

ccoonnsseegguuiirrmmee  lloo  ddeell  ddííaa  aa  ddííaa,,  eennttoonncceess  ppuueess  ssii  vvaa  aa  sseerr  mmuuyy  ddiiffíícciill..  

________________________________________________________________________________________________________________________________________

SSoonniiaa::  MMii  nnoommbbrree  eess  SSoonniiaa  TToobbaarrííaa  MMeerrcchháánn,,  tteennggoo  2233  aaññooss,,  yy……yy  eessttooyy  aaccáá  hhaaccee  

ccuuaattrroo  aaññooss  yy  mmeeddiioo,,  eessttooyy  aaccáá  ddeessddee  eell  2233  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  22000055..  PPuueess  yyoo  eessttooyy  

ccuummpplliieennddoo  ccoonnddeennaa  ppoorr  hhoommiicciiddiioo  pprreetteerriinntteenncciioonnaall..  

MMiiss  ddííaass  aaccáá  eenn  llaa  ccáárrcceell  hhaann  ssiiddoo  mmuuyy  ccoommpplliiccaaddooss,,  mmuuyy  tteerrrriibblleess  yy  mmuuyy  llaarrggooss..  

CCuuaannddoo  yyoo  eennttrréé  yy  eerraa  ddee  nnoocchhee  yyoo  mmee  sseennttííaa……..mmee  sseennttííaa  mmaall  yy  nnoo  ppeennsséé  qquuee  nnaaddiiee  

mmee  ffuueerraa  aa  ddaarr  ssuu  aappooyyoo,,  ppeerroo……ppeerroo  llaa  ccoommppaaññeerraa  CCllaauuddiittaa  qquuee  eellllaa  eess  llaa  qquuee  mmááss  mmee  

hhaa  aayyuuddaaddoo  ppuueess  ccoommoo  ccoonn  ééssttaa  ssoolleeddaadd,,  ccoonn  ééssttee  eenncciieerrrroo  eellllaa  mmee……ppuueess  mmee  bbrriinnddóó  

ccoommoo  uunnaa  ccoollcchhoonneettaa,,  llooss  iimmpplleemmeennttooss  ddee  aasseeoo  yy  eessaass  ccoossaass..  

UUsstteedd  ttiieennee  qquuee  aaddaappttaarrssee  aa  eessttoo,,  llaa  ccáárrcceell  eess  ccoommoo  uunn  iinntteerrnnaaddoo,,  yy  uusstteedd  eennttrraa  ccoonn  

uunnaa  ppeennssaammiieennttoo  yy  yyaa  ddeessppuuééss  ddee  ttooddoo  eessttee  ttiieemmppoo  qquuee  uusstteedd  ssee  ppoonnee  aa  ppeennssaarr  ccoommoo  

ssoonn  llaass  ccoossaass,,  eessttoo  llee  vvaa  aa  eennsseeññaannddoo,,  ccoommoo......oo  sseeaa  uusstteedd  aaccáá  aapprreennddee  ccoossaass  bbuueennaass  yy  

ccoossaass  mmaallaass,,  ppeerroo  yyoo  eerraa  aanntteess  eerraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoommoo  ttooddaa  mmaallggeenniiaaddaa  yy  eessoo,,  yy  

aahhoorraa……aahhoorraa  ssooyy  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddiissttiinnttaa..  AApprreennddíí  ppuueess  ddee  llaass  ccoommppaaññeerraass,,  llaa  

ccoommppaaññeerraa  CCllaauuddiiaa  mmee  hhaa  eennsseeññaaddoo  aa  hhaacceerr  ccoossaass  ddee  mmaannuuaalliiddaaddeess,,  yy  eennttoonncceess  ppuueess,,  

yyoo  lloo  qquuee  qquuiieerroo  eess  ccoommoo  ssaalliirr  yy  tteenneerr  uunn  ccoommeeddoorr  ccoommuunniittaarriioo  yy    ddaarrllee  ddee  ccoommeerr  aa  llooss  

nniiññooss  yy  aappaarrttee  oobbvviiaammeennttee  oobbvviiaammeennttee  eennsseeññaarrllee  llaass  mmaannuuaalliiddaaddeess,,  ppoorrqquuee  aa  mmíí  mmee  

ppaarreeccee  qquuee  llooss  nniiññooss  ttiieenneenn......ppuueess  mmeerreecceenn  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  yy  hhaayy  mmuucchhooss  nniiññooss  qquuee  

nnoo  ttiieenneenn  ccoonn  qquuéé  ccoommeerr,,  yy  yyoo  ttaammbbiiéénn  qquuiieerroo  ddaarr  aa  ccoonnoocceerr  ccoommoo  llaass  mmaannuuaalliiddaaddeess,,  

ppoorrqquuee  aa  mmíí  ccoommoo  qquuee  mmee  ssaaccóó  ddee  ééssttee  eenncciieerrrroo  yy  eessoo  eess  lloo  úúnniiccoo  qquuee  hhaaggoo  yy  eessoo  eess  lloo    

qquuee  qquuiieerroo  ttrraannssmmiittiirr  

YYoo  aanntteess  ttrraabbaajjaabbaa  eenn  uunnaa  ffáábbrriiccaa  ddee  mmaalleettiinneess  yy  ccuubbrree  lleecchhooss,,  yy  ttaammbbiiéénn  ddee  

vveennddeeddoorraa  aammbbuullaannttee;;  ppoorr  aahhíí  eenn  llaa  ccaallllee    yyoo  vveennddííaa  ttiinnttoo,,  lloo  qquuee  eess  eell  ccaafféé  ccoonn  lleecchhee  yy  

eell  ppeerriiccoo  yy  eessaass  ccoossaass..  



PPuueess  ggrraacciiaass  aa  DDiiooss  yyoo  tteennggoo  mmii  mmaammiittaa,,  mmii  mmaammiittaa  qquuee  eess  llaa  ppeerrssoonniittaa  mmááss  eessppeecciiaall  

qquuee  yyoo  tteennggoo,,  yy  ppuueess  mmii  nneennee  qquuee  eess  llaa  lluuzz  ddee  mmiiss  oojjooss..  YYoo  tteennggoo……ppuueess  ssoommooss  ddiieezz  

hheerrmmaannooss,,  ssoommooss  sseeiiss  mmuujjeerreess  yy  ccuuaattrroo  vvaarroonneess..  PPuueess  mmii  nniiññoo  ccoommoo  qquuee  mmii  mmaammii  llee  

ddiiccee  qquuee  eessttooyy  eenn  uunn  iinntteerrnnaaddoo,,  ppuueess  ppoorrqquuee  ccllaarroo  eell  nniiññoo  pprreegguunnttaa,,  eennttoonncceess  mmii  mmaammii  

llee  ddiiccee  qquuee  yyoo  eessttooyy  eenn  uunn  iinntteerrnnaaddoo,,  yy  qquuee……..ppuueess  qquuee  yyoo  lloo  eessttooyy  ccuuiiddaannddoo,,  ppeerroo  eell  

nniiññoo  nnoo  eess  bboobboo,,  nnoo  eess  bboobboo……ééll  ssaabbee  qquuee  ssuu  mmaammáá  eessttáá  ccoonn  llooss  ppoolliiccííaass..  

EEnn  llaa  ccáárrcceell  ddee  mmuujjeerreess  uunnoo  vviivvee  ccoossaass  ffuueerrtteess,,  ppeerroo  yyoo  nnoo  ccrreeoo  qquuee  sseeaann  ttaann  ddiiffíícciill  

ccoommoo  eenn  uunnaa  ccáárrcceell  ppaa’’  llooss  hhoommbbrreess,,  ppoorrqquuee  eenn  llaa  ccáárrcceell  ddee  hhoommbbrreess  eellllooss  ttiieenneenn  qquuee  

sseerr  mmááss  iinnddeeppeennddiieenntteess,,  yyoo……yyoo  iimmaaggiinnoo,,  ¿¿nnoo??  qquuee  aaccáá  ssoommooss  mmááss  ccoommoo  

ccoommppaaññeerriittaass  eennttrree  llaass  mmuujjeerreess,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eessoo  nnoo  ddeejjaa  ddee  sseerr  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  dduurraa  

ppoorrqquuee......ppoorrqquuee  uusstteedd  ssee  eessttáá  eennffrreennttaannddoo  ccoommoo  aa  lloo  qquuee  uusstteedd  eerraa  aanntteess  yy  aa  lloo  qquuee  

ttiieennee  qquuee  hhaacceerr  aahhoorriittaa,,  oo  sseeaa  sseerr  ccoommoo……..ccoommoo  ppeerrssoonnaa,,  yy  uusstteedd  ttiieennee  qquuee  ssaaccaarr  llaass  

ccoossaass  bbuueennaass  yy  llaass  ccoossaass  mmaallaass,,  ppoorrqquuee  uusstteedd  lloo  qquuee  eessttáá  aapprreennddiieennddoo  ssoonn  ddeennttrroo  ddee  

ééssttaass  ccuuaattrroo  ppaarreeddeess..  EEnnttoonncceess  nnoo  ssee  ppuueeddee  ddeejjaarr,,  ccoommoo  lllleevvaarr  ppoorr  eessaa  ttrriisstteezzaa,,  ppoorrqquuee  

uusstteedd  ssaabbee,,  eessoo  eess  ttrriissttee,,  eessoo  eess  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  eess  ttrriissttee  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerr  ppeerrssoonnaa,,  ppaarraa  

ccuuaallqquuiieerr  sseerr  hhuummaannoo..  

LLaa  ggeennttee  ssee  vvaa  aa  iimmaaggiinnaarr  ccoossaass  tteerrrriibblleess,,  hhaayy  ccoossaass  tteerrrriibblleess::  ssii,,  hhaayy  ccoossaass  qquuee  nnoo  ssoonn  

ttaann  tteerrrriibblleess,,  yy  uusstteedd  ttiieennee  qquuee  aapprreennddeerr  aa  vviivviirr  eessaass  ccoossaass,,  aapprreennddeerr  aa  ssuuppeerraarr  llaass  

vvaaiinnaass,,  ppoorrqquuee  ccuuaannddoo  yyoo  ssaallggaa  ddee  aaccáá  qquuiieerroo  ssaalliirr  ccoommoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  vveerrrraaccaa,,  aassíí  bbiieenn  

eecchhaaddaa  ppaa’’  llaannttee,,  yy  nnoo  ccoommoo  uunnaa  mmuujjeerr  ppuueess  aassíí  ccoommoo  ttooddaa  eennttrreeggaaddaa  ccoommoo  aa  eessaass  

ttrriisstteezzaass  yy  aa  eessooss  mmaallooss  rreeccuueerrddooss..  

YYoo  nnoo  mmee  aarrrreeppiieennttoo  ppoorrqquuee  DDiioossiittoo  mmee  mmaannddóó  eessttoo  ppoorrqquuee  yyoo  tteennííaa  qquuee  aapprreennddeerr  

aallggoo  ddee  mmii  vviiddaa,,  lloo  qquuee  yyoo  llee  ddiijjee,,  aa  mmíí  mmee  ppaarreeccee  qquuee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  llaa  ccáárrcceell  nnoo  eess  

uunnaa  ccoossaa  qquuee  uunnoo  ddeebbaa  ddee  rreeppeettiirr……uunnoo  nnoo  lloo  ddeebbee  ddee  rreeppeettiirr  yy......ccoonn  llaa,,    ccoonn  llaa  aayyuuddaa  

ddee  DDiiooss  yyoo  eessppeerroo  nnuunnccaa  vvoollvveerr  aa  eessttooss  ssiittiiooss  ccoommoo  ééssttee..  

LLoo  mmííoo  ffuuee  uunn  hhoommiicciiddiioo  pprreetteerriinntteenncciioonnaall,,  ppuueess  ssee  llllaammaa  hhoommiicciiddiioo  

pprreetteerriinntteenncciioonnaall,,  ppeerroo……ppeerroo,,  ppeerroo  eessoo  ffuuee  rreeaallmmeennttee  uunn  aacccciiddeennttee..  YYoo  eessttaabbaa  ccoonn  mmii  

ccoommppaaññeerroo,,  tteennííaammooss  aall  bbeebbéé,,  yy  ppuueess……..yy  ppuueess    eessaa  nnoocchhee  eessttaabbaa  hhaacciieennddoo  ffrrííoo,,  yy  ppuueess  

nnoossoottrrooss  aarrrrooppaammooss  aall  nniiññoo  nnoorrmmaall,,  ssii    ccoommoo  uunnoo  aaccuueessttaa  aa  llooss  nniiññooss,,  aassíí  uunnoo  llooss    

aarrrrooppaa  yy  ttooddoo..  EEnnttoonncceess  uunnoo......eennttoonncceess  yyoo  lloo  aaccoossttéé,,  yyoo  nnoo  ssiinnoo  eell......eell  ccoommppaaññeerroo,,  lloo  

aaccoossttóó  bbooccaa  aabbaajjoo,,  yy  aall  oottrroo  ddííaa  eell  nniiññoo  ppuueess  yyaa  hhaabbííaa  aammaanneecciiddoo  mmuueerrttoo;;    yy  ddeessppuuééss  

ccuuáánnddoo  nnooss  ddiimmooss  ccuueennttaa  ddee  eessoo  ffuuiimmooss  aall  hhoossppiittaall  rraappiiddííssiimmoo,,  ppuueess  oobbvviiaammeennttee  eessee  

ssuussttoo  iimmaaggíínneessee,,  ppuueess  ppoorr  aallggoo  eessttooyy  aaccáá  ppuueess  ppoorrqquuee  nnoo  hhaabbííaa  nnaaddaa  qquuee  hhaacceerr..  
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PPoorr  llaa  pprreesseennttee  qquuiieerroo  cceeddeerr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ppiissttaass  mmuussiiccaalleess  

VVaallee11..11mmpp33  ((3366’’’’)),,  VVaallee11..22mmpp33  ((2277’’’’))  yy  VVaallee11mmpp33  ((2244’’’’))  aa  llaa  eessttuuddiiaannttee  ddee  

PPeerriiooddiissmmoo  yy  OOppiinniióónn  PPúúbblliiccaa,,  VVaalleerriiaa  AAvveeiirroo  RRiivveerrooss,,  qquuiieenn  uussaarráá  eessttaa  

mmúússiiccaa  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo  ddee  ggrraaddoo  llllaammaaddoo  MMuujjeerreess  aall  CCiieenn..  
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