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Tancar presons i obrir més escoles.
Aquestésl’objectiudelGoverncatalàen
matèria penitenciària sobretot després
que el tancament de laModel l’anypas
sat hagi estat vist com un cas d’èxit que
ha permès reubicar la seva plantilla
–550 professionals– sense perdre cap
lloc de treball i alhora poder repensar
els equipamentsde la ciutatdeBarcelo
na.Laintencióésqueel2025lapresóde
dones de WadRas segueixi els matei
xespassos.
Com a societat, almenys de moment,

no podempreveure unmón ideal sense
presons però sí que siguin més petites,
permeables i que prioritzin un tracte
més individualitzat amb la població re
clusa.Elperfildelsinternsésmoltvariat
iheterogeni i quanentremenunapresó
gairebé hi trobem representada una so
cietat sencera, però amb el desarrela
ment, lamanca de vincles familiars i els
problemesdesalutmental afegits.
Canviar la imatge dels centres pe

nitenciaris fugintde la ideaque sónedi
ficis de seguretat i càstig i orientar el
compliment de la pena cap a la reinser
ció des del primer moment que la per
sona hi ingressa és el repte principal
dels Serveis Penitenciaris deCatalunya
i les entitats socials i de voluntariat que
hi col∙laboren. Si avui s’haguessin de
crear noves presons haurien de sermés
petites en contraposició a les presons
pensades comaedificis gegantins enfo
catsa l’aïllament.
Apostar pel règimobert i lesmesures

penals alternatives és un altre dels as
pectes que cal potenciar, sobretot des
prés de la bona experiència amb el que
es coneix coma unitats dependents, és a
dir, pisos tutelats a càrrecde les entitats
del tercer sector on els reclusos en rè
gimdetercergraurecuperendemicaen
mica l’autonomia i se’ls acompanya cap
ala llibertatdefinitiva.Devegades,pera
una persona que ha estat a la presó,
aconseguir la llibertat és un salt al buit
perquèaforanohihaningúquel’esperi,
ja sigui perquè no té família o perquè
aquesta família se n’ha desentès. De
tectaraquestsproblemesitractarlosen
el trànsit cap a la llibertat és essencial si
es vol aconseguir una reinserció plena i
evitar la reincidència.
Aquesta setmana a Els miradors de

Catalunya, que organitza La Vanguar
dia en col∙laboració amb la Generalitat,
s’ha parlat sobre comhande ser els ser
veispenitenciarisdel futur.Enundebat
celebrat a l’hotelAlmadeBarcelona, els
experts participants han desgranat el
dia a dia a les presons i han aprofitat
l’ocasió per explicar quina és la tasca
que fan i la importància que la comu
nitat en pregui consciència. Entre els
ponents, Esther Capella, consellera de
Justícia de la Generalitat; Amand Cal
deró, director general de Serveis Peni
tenciaris; el professor Antonio Andrés
Pueyo, catedràtic de Psicologia de la
UB; Montserrat Font, directora de la
FundacióApipAcam;XavierBadia,co
ordinador dels voluntaris penitenciaris

deJustícia iPau, iNúriaIturbe,directo
ra de servei de l’àrea de justícia i comu
nitatd’Intress.
A Catalunya hi ha al voltant de

8.400 persones recluses. Les estadís
tiques demostren que la ràtio de pobla
ció enpresonadahadisminuït al voltant
d’un25%desdel2011is’hasituat,doncs,
al nivell depaïsos comDinamarca, Suè
ciaoHolanda.Itambédemostrenquela
taxa de reincidència d’aquelles perso
nes que viuen en semillibertat, comper
exemple les que passen per una unitat
dependent, és més petita que les que
surten al carrer directament des de la
presó.Actualmenthiha14pisostutelats

repartits pel territori català que ofe
reixen 302 places. La Fundació
ApipAcam és una entitat del tercer
sector quedes de famésde25 anys ges
tionaunitatsdependents.Lasevadirec
tora, Montserrat Font, explica que en
aquests anys d’experiència que tenen
amb pisos tutelats han atès més de
1.100persones “i nohi ha cap cas desta
cabledenoèxit”.Aaquestespersonesse
les orienta laboralment, si són d’origen
immigrant se’ls fa una preparació lin
güística i se’ls ajuda a reprendre el vin
cle familiar “sempre de manera acom
panyada”, afegeix.
Les diverses reformes del Codi Penal

hanprovocat que avuimolta gent vagi a
la presó per delictes pels quals fa uns
anys no hi hauria anat, com ara de vio
lènciadegènereocontralaseguretatdel
trànsit. Una altra cosa és si hi hauria
d’havertantagenttancadaalespresons,
i segons els ponents la resposta és unà
nime: no. La consellera Esther Capella
creu que “el primer ingrés a presó per
determinats delictes que no són de gra
vetat pot comportar després una carre
ra delictiva, quan s’haurien pogut re
plantejar altresmesures alternatives”, i
enculpaelmarclegalperquèobligaafer
les coses d’una determinadamanera, “i
un cop dictada la sentència, no hi ha
marxaenrere”.
Aplicar mesures penals alternatives,

és a dir, treballs en benefici de la comu
nitat iprogramesformatius,ésunabona
oportunitat per buidar presons de gent
que no hauria de serhi. En aquest sen
tit, el professor Antonio Andrés Pueyo
creu que les presons com a centre de
reinserció funcionen, però són insufi
cients i en algunmoment “caldrà pren
dre ladecisiódenoposarhi tantagenta
dins, jaqueelpasperuncentrepeniten
ciaripot sermoltnegatiu”.Elproblema,
afegeix, és que “el càstig tal com està
concebut està molt reconegut social
ment perquè famolts anys que està im
plantat” i això cal corregirho. Fonts de
Serveis Penitenciaris estimen que amb
la normativa actual hi ha almenys unes
600 persones privades de llibertat per
penesdemenysdedosanysquepodrien
complir condemnaforade lapresó.
Països comHolanda o Finlàndia han

decidit que a les seves presons els in

terns gestionin el seu dia a dia, portin la
roba que vulguin, es cuinin el menjar i
tinguin accés a la tecnologia, i aquest és
el camí que vol el Departament de
Justícia. De fet, entre els ponents hi ha
consens respecte a la necessitat de
permetre als interns tenir contacte amb
les xarxes socials i poder fer ús del
mòbil. Consideren que estar privat de
llibertatnohad’implicar estarprivatde
comunicació, i l’accés a les noves tec
nologies ha de servir per buscar les
vinculacions afectives que es perden
quanentresa lapresó.
Segons Esther Capella, “que Serveis

Penitenciaris depengui de Justícia i no
d’Interior –compassa a l’Estat– ja és un
missatge que aquí l’objectiu és la rein
serció i allà la seguretat”. Amand Cal
deró s’agafa a aquesta afirmació dient
que “la reinserció és la millor eina de
seguretat perquè amb polítiques de rè
gimobert la reincidènciabaixaun10%”

Pisos tutelats, unmodel d’èxit
per a la reinserciódepresos
Justícia aposta pel règim obert i les mesures penals alternatives
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LLIBERT TEIXIDÓ

Els ponents
Els participants en
el debat reunits als
jardins de l’hotel
Alma una estona
abans de començar
El mirador de
Catalunya sobre
el futur dels serveis
penitenciaris

i aquest missatge s’ha d’introduir en la
societat.Elproblemaésque“lessentèn
cies condicionen”. I ho fan fins al punt
que la majoria de vegades, explica la
consellera, “ens trobem amb persones
amb problemes de salut mental o dis
capacitat intel∙lectual que ingressena la
presó i se’lshadedonar resposta imme
diataambuntractamentadequatquede
vegadeséscomplicat”.
El professor Andrés Pueyo és taxatiu

en aquest sentit: “Si un discapacitat in
tel∙lectual ingressa en una presó és que
s’han fet malament les coses”. Actual
ment lameitatdelapoblacióreclusapa
teixproblemesmentals, i enaquestaca
tegoria s’hiencabeixenmalaltiesgreus i
trastorns més habituals com depres
sions o fòbies que també pot patir gent
quenoestàreclusa.Perònodeixadeser
unaxifra impactantqueharequerituna
inversió extra de 6,5milions d’euros en
salut mental, que sumen un total de
18,5milionsd’euros.Aixòhafetpossible
contractar més de 109 professionals de
la salut mental que treballen a les pre
sons. És el cas deBrians 1, ambunauni
tat hospitalària psiquiàtrica que atén
problemes d’aguts, a bandade les infer
meries psiquiàtriques que té cada
centre.
La perspectiva de gènere és una altra

de les prioritats. Les dones representen
només un 7% de la població reclusa,
però tot i ser una xifra baixa respecte
als homes, requereixen un tractament
que s’adapti a les seves necessitats. In
tress ésunaentitat del tercer sectorque
gestionaserveisd’atencióa lespersones
en una especial situació de vulnerabi
litat i les dones en sónuncol∙lectiu, tant
si són recluses com si tenen algun fa
miliar a la presó. Núria Iturbe diu que
quan una dona surt d’un centre peni
tenciari està molt més estigmatitzada
que un home perquè “la societat con
sidera que una dona que està presa i té
fills ésmésmalamare, i això passa per
què encara posem la càrrega de la cura
dels fills en lesdones”.
Iturbe explica que així com en un

68,5%delscasosels internsquehansor
tit en llibertat no han trobat ningú que
els esperés a laporta, enel casd’unado
na “la falta de comunicació es produeix
durant tota l’estada a la presó perquè
l’estructura familiar s’ha trencat, no rep
suport durant el procés d’internament i
el seuaïllamentés total”.El contrapunt,
en aquest sentit, el posa el director de
ServeisPenitenciaris quanafirmaque6
de les 13 presons que hi ha a Catalunya
estandirigidesperdones“quehanapor
tat equilibri, millora de la convivència i
habilitatscomunicatives”alainstitució.
Però permolt que s’hagi avançat, en

cara hi ha l’assignatura pendent de l’es
tigmasocial.Nonomésperalsreclusos i
lessevesfamíliessinótambéperalsfun
cionaris que hi treballen. Aquests dar
rersperquès’identifiquensovintambel
funcionari de vigilància que hem vist a
les pel∙lícules, i els presos i les seves fa
míliesperquètotallòqueestàrelacionat
ambelmónde lapresógenerapor ides
confiança. Xavier Badia, que coordina
els voluntaris de Justícia i Pau, explica
que“unapersonaquehaestat a lapresó
sap que té molts números perquè no li
lloguinunahabitacióounpisnilioferei
xinunafeina”.Sobretotenelcasdeper
sones d’estrats socials molt baixos, que
potser tenen problemes amb l’alcohol i
ordres d’allunyament i per a qui refer la
vida és molt difícil”. Per això com a
voluntari creu que també cal “prevenir
la frustració” perquè tot i l’acompanya
mentdevegades“es fracassa”.
Badia també fa una crida a la sensibi

lització social perquè “la reinserció és
responsabilitat de tota la societat”. I un
clamunànimetambéperquèelsmitjans
de comunicació ajudemen aquesta tas
cadesensibilització.c

ÀLEX GARCIA

1. Núria Iturbe
Directora de servei
de l’àrea de justícia
i comunitat d’Intress

“Devegadespen
semque la societat
noestàpreparada
perentendrese
gonsquinesqües
tions,peròsíque
hoestà;peraixòés
tan importantque
puguemexplicar
què femiquehiha
moltesmaneres
decompliruna
condemna”

“Elvoluntari
estableixvincles
deconfiança,
aportamodels
devidanorma
litzada i també
gratuïtat, enel
sentitqueno
esperaresa
canvi, i aixòem
semblaunvalor
important”

2. Xavier Badia
Coordinador dels
voluntaris penitenciaris
de Justícia i Pau

3. Antonio Andrés Pueyo
Catedràtic dePsicologia
de laUniversitat de
Barcelona

“El futurdels
serveispeniten
ciarishaurà
d’anar adreçat a
ferqueels interns
tinguinen l’agen
da la rehabilitació.
Se’ls podràdonar
recursos, peròells
haurand’agafar
el protagonisme
decaraa l’èxit de
la reinserció”

“El reptede les
comunicacions i
de l’accésano
ves tecnologies
ésuntemahu
manitari alqual
enshauremde
dedicarmolt.
Calunaactitud
constantde
milloraqueens
implicaa tots”

4. Amand Calderó
Director general de
Serveis Penitenciaris
de la Generalitat

5. Esther Capella
Consellera de Justícia
de la Generalitat
de Catalunya

“Hemde trencar
els estigmes intro
duint laperspec
tivadegènere i
combatent la
LGTBIfòbia.Hem
de tancarpresons
i obrir escoles
perquè lamillor
políticaperdis
suadir és l’escola,
perquèens iguala
i donaeines”
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“Els serveis
penitenciaris
del futurme’ls
imaginomillors
delsque tenim
perquè la socie
tat evoluciona,
ésmésempàtica
idonarànoves
oportunitatsper
atendreelsmés
vulnerables”

6. Montserrat Font
Directora de
la Fundació
Apip-Acam
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ACCEDIU ALS DEBATS ‘ELS
MIRADORS DE CATALUNYA’ A:
https://goo.gl/RoaBrJ




