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A títol de presentació, explica’ns resumidament la teva
trajectòria professional.
La meva trajectòria professional en l’àmbit de l’execució
penal s’inicia a finals de l’any 2005 (ara fa 10 anys!) de
la mà de la Fundació Apip-Acam. Vaig començar com a
educador a la Unitat Dependent (UD) Can Cònsol i uns
quants mesos després vaig passar a ser el responsable
de la UD Maresme, posada en marxa a finals de juliol de
l’any 2006. Ara continuo a la UD Maresme, tot i que durant
quatre anys he estat coordinador d’un equip de treballs en
benefici de la comunitat.
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social... A més, els residents/interns ho viuen com un vot
de confiança cap a ells i habitualment la seva resposta
és totalment positiva. Finalment, cal destacar que els
residents d’una UD valoren molt positivament la proximitat
geogràfica en relació amb els seu domicili o amb els seus
llocs de feina i l’ambient normalitzador de les unitats.

La teva experiència passa per la gestió de la UD Maresme.
Això es pot entendre dins una evolució de la teva trajectòria
professional o té un component vocacional de prestació de
serveis com a coordinador de la unitat?
En gran mesura hi ha quelcom de vocacional i, alhora, una
trajectòria professional d’assumpció de noves tasques i
responsabilitats. Sempre he estat vinculat al tercer sector,
com a voluntari, com a objector de consciència i, finalment,
com a professional.
Cada unitat té les seves característiques pròpies, però
l’objectiu sempre és el mateix: la inserció sociolaboral dels
residents; i la manera d’aconseguir-ho, també: treballant
des de la responsabilitat del mateix intern i establint-hi una
relació de suport i confiança que permeti dissenyar i assolir
un pla de treball adequat a cada intern.
Una UD és un model d’equipament i de prestació de serveis
ubicat en la comunitat, fora d’un centre penitenciari, però
dependent dels serveis penitenciaris del Departament de
Justícia. Com es viu això de ser independent d’una presó,
però al mateix temps dependre’n? Què aporta de bo ser
fora i on són les limitacions?
Sense cap mena de dubte, el fet d’estar ubicades fora dels
centres penitenciaris és un valor afegit de les UD, ja que
permet el contacte directe amb la comunitat i els serveis
que aquesta ofereix, serveis de salut, d’inserció, de suport

Parla’ns de la teva unitat, quan vau començar, com és, a
qui s’adreça?
Actualment sóc el responsable de la UD Barcelonès, des
de fa aproximadament un any. Aquesta unitat depèn del
Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i la Fundació
Apip-Acam en va assumir la gestió a principi de l’any 2010.
Explica’ns una mica el perfil del personal d’una UD. En què
consisteix la tasca d’un tècnic del vostre centre? Com són
els seus usuaris?
En relació amb els tècnics de les UD, se cerquen persones
amb un alt grau de sentit de la responsabilitat i amb
experiència en l’àmbit social. La tasca que es duu a terme
a les unitats requereix que els professionals tinguin un
seguit d’habilitats: organització, capacitat de treballar en
equip, prevenció i resolució de conflictes, tolerància a
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la pressió, adaptació del registre de comunicació a les
característiques dels interlocutors...
Pel que fa als usuaris, hi ha diferents tipus d’unitats. Les tres
que gestiona la Fundació Apip-Acam s’adrecen a homes
classificats en 3r grau penitenciari i amb domicili o lloc de
treball a la comarca on hi ha la unitat o a les comarques
adjacents. És bàsic que els candidats a ingressar en
una unitat demostrin la seva motivació per protagonitzar
un procés d’inserció sociolaboral; per aquest motiu se’ls
demana l’absència de consum de tòxics durant els últims
mesos i expectatives quant a mantenir o trobar un lloc de
treball i/o a realitzar accions formatives encaminades a la
seva futura inserció.
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comunitat? Què se sent en formar part directa d’aquest
procés integrador de persones empresonades que
intenten integrar-se novament a la societat?
Les UD estan ubicades preferentment en habitatges
ordinaris de l’entorn comunitari, però sense cap signe de
distinció externa relatiu a la seva dedicació. Això suposa
que sovint passin pràcticament inadvertides pels altres
veïns. El fet d’estar distribuïdes amb un criteri territorial
(Barcelonès, Baix Llobregat, Bages, Maresme, Vallès...),
normalment d’abast comarcal, facilita que la intervenció
dels professionals de les unitats en el territori sigui més
directa i pròxima als recursos comunitaris, als quals els
interns poden ser derivats (CAS, serveis d’ocupació
locals, CSM, escoles d’adults, centres cívics...).
El fet que els interns puguin complir part de la seva pena
en un recurs com aquest és un clar benefici, tant per a
ells com per al conjunt de la societat. Tots els interns han
de retornar a la societat i, tal i com demostren nombroses
investigacions sobre el desistiment, com més esglaonat
és aquest retorn més alta és la taxa d’èxit.
Les UD, en alguns casos, eviten el procés de presonització
i en d’altres casos representen un pas intermedi entre el
tercer grau habitual (en un centre obert o en una secció
oberta) i la llibertat condicional.

Suposo que, pel seu perfil, no sempre es fàcil la gestió
dels interns. És possible donar de baixa de la UD un intern
per mal comportament o perquè no compleix els requisits
establerts? Com expliques aquestes dinàmiques al centre
penitenciari de referència?

Respecte de la valoració que els interns fan del seu pas
per la unitat, sovint en destaquen aspectes pràctics,
com el fàcil accés i sortida de la unitat, el tracte altament
individualitzat, el bon clima de convivència i la proximitat
geogràfica, que permet una major vinculació familiar i
laboral.

Tot i que no és habitual, algunes vegades sí que és necessari
donar de baixa de la UD un usuari per incompliment del seu
pla individual de treball o per incompliment de la normativa
interna de funcionament de la unitat. En qualsevol cas,
aquestes decisions sempre es treballen amb l’equip
multidisciplinari del CP de referència i la decisió última es
pren en junta de tractament. En aquest sentit, cal destacar
que, en els més de nou anys de funcionament de la unitat,
només un 13,9 % dels residents n’han estats donats de
baixa per no compliment del seu pla individual de treball.
El treball amb els equips multidisciplinaris del centre de
referència és permanent. Assisteixo setmanalment a les
juntes de tractament per tractar dels aspectes relacionats
amb els interns de la unitat i prendre les decisions
corresponents.
Com a coneixedor d’aquest model d’intervenció, què ens
pots dir de l’impacte que tenen aquests serveis en la seva
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Personalment, m’omple de satisfacció poder formar part
del procés integrador dels residents. Quan he tingut la
possibilitat de retrobar-me algun antic resident de la unitat,
sovint han evocat amb bones paraules el seu pas per la
unitat, i m’enorgulleix veure que se n’han sortit.
Al marge del debat cost-benefici que comporta la creació
d’establiments i serveis com el vostre, la millora de les
prestacions alternatives i el dia a dia en un mitjà integrador
es veuen com un fet associat a la modernitat, als nous
requeriments que la societat assenyala i a un encàrrec de
cogestió en les polítiques socials. On es posa l’accent en
aquest debat?
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Aquesta pregunta és oberta. Explica’ns alguna cosa
que trobes interessant de remarcar i que pensis que és
rellevant, però que encara no ha sortit.
Doncs jo crec que és necessari agrair la difusió de
projectes com les UD i l’augment de projectes dins l’àmbit
penitenciari que aposten per la col·laboració d’entitats
socials en la seva gestió.
En relació amb els penats, penso que com més oportunitats
tinguin per millorar la preparació per a la vida en llibertat,
més estarem capacitant la persona per assolir la seva
reinserció.

Des de la Fundació Apip-Acam creiem des de fa anys en
la necessitat que les entitats socials juguin un paper més
important en el conjunt de les polítiques socials, i en el cas
que ens ocupa és exactament igual. Les entitats socials
aportem una visió i una experiència en els diferents àmbits
de l’exclusió social, la qual cosa representa un valor afegit.
A més, s’ha de tenir present el coneixement que tenim del
teixit social en els territoris on desenvolupem la nostra
tasca.
En aquest sentit, cal ressaltar l’aposta clara del Departament
de Justícia per integrar la tasca de les entitats en diferents
projectes de col·laboració i voluntariat. Actualment, a
més, la Taula de Participació Social està jugant un paper
important com a espai de trobada entre el Departament i
les entitats socials, i esperem que durant l’any 2016 les
taules perifèriques (o de segon nivell) de cada centre
penitenciari prenguin impuls i es converteixin en un espai
on treballar conjuntament per l’objectiu que ens uneix: la
reinserció dels interns.
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