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Sessió 17 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les quatre de la tarda i nou minuts. Pre-
sideix Germà Gordó i Aubarell, acompanyat del secretari, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la 
Mesa la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Carmina Castellví i Vallverdú, Anna Caula i Paretas, Jordi Cu-
minal i Roquet, Chakir el Homrani Lesfar, Jordi Orobitg i Solé, Maria Dolors Rovirola i Coromí, 
Anna Simó i Castelló i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Carmen de Rive-
ra i Pla, Lorena Roldán Suárez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Ro- 
sa Maria Ibarra Ollé i Assumpta Escarp Gibert, pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa 
i Joan Giner Miguélez, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Benet Salellas i Vilar i Mireia Vehí i Cantenys, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el representant de Comissions Obreres (CCOO) Carlos de 
Ardanaz González; el representant de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) 
Alberto Gómez Martín; el director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó Monfort, 
i la directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Pilar Heras Trias.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 

del Codi civil de Catalunya (tram. 200-00024/11). Govern de la Generalitat. Nomenament de 
la ponència i debat i votació, si escau, de les sol·licituds de compareixença (Text presentat: 
BOPC 352, 11).

2. Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris (tram. 357-00378/11). Co-
missió de Justícia. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Funciona-
ris davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris 
(tram. 357-00380/11). Comissió de Justícia. Compareixença.

4. Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris (tram. 357-00383/11). Co-
missió de Justícia. Compareixença.

5. Compareixença de la directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres peniten-
ciaris (tram. 357-00385/11). Comissió de Justícia. Compareixença.

El president

Bona tarda a totes i a tots.
Abans de començar, algun grup vol comunicar alguna substitució, més enllà de les 

dues que se m’han demanat ja?, en concret, la senyora Assumpta Escarp, que substituirà 
el senyor Ferran... És així? (Pausa.) I a més a més, també, per part de la CUP - Crida 
Constituent se m’ha dit que la senyora Mireia Vehí substituiria el senyor Benet Salellas. 
És així? (Pausa.) Alguna substitució més a comunicar? (Jordi Orobitg i Solé demana 
per parlar.) Sí; si us plau, senyor Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí. En aquest cas, la diputada senyora Caula substitueix la senyora Delgado; la senyo-
ra Vallverdú, la senyora Ponsa, i el diputat Chakir el Homrani, el diputat Jordi Sendra.

El president

Alguna substitució més a comunicar? (Pausa.) No? (Pausa.)

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres 
segon i quart del Codi civil de Catalunya (nomenament de la ponència)

200-00024/11

Doncs, passaríem a l’ordre del dia; en concret, al primer punt, que és el Projecte de 
llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil 
de Catalunya.
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En primer lloc, passaríem al nomenament de la ponència, i després hi hauria el de-
bat i votació de les sol·licituds de compareixença; però després ja els comunicaré que no 
es podran dur a terme.

En primer lloc, donem la paraula als diferents grups parlamentaris per tal de que 
designin els diputats que formaran part de la ponència. Per part del Grup Parlamentari 
Junts pel Sí?

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. En aquest cas... Faré jo la designació del porta-
veu i, en aquest cas, en la meva persona.

El president

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, senyora María Valle?

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. Jo mateixa, Lorena Roldán.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista?

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; president, jo mateixa.

El president

Senyora Rosa Maria Ibarra. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot?

Joan Giner Miguélez

Sí; el diputat Joan Coscubiela serà el portaveu.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, se-
nyora Esperanza García?

Esperanza García González

Jo mateixa, president.

El president

Vostè mateixa en forma part?

Esperanza García González

Sí.

El president

Molt bé. I per part del Grup Parlamentari de CUP - Crida Constituent?

Benet Salellas i Vilar

Seré jo mateix.

El president

Moltes gràcies.
Atès que el termini de presentació de sol·licitud de compareixença del projecte de 

llei no acaba fins demà a les dotze, no substanciarem ara la votació de les sol·licituds  
de compareixença. Ja els comunico que aprofitarem el Ple de la propera setmana i, en 
acabar la sessió del matí, farem una sessió extraordinària d’aquesta comissió, que dura-
rà deu o quinze minuts, per tal de poder dur aquestes votacions. Tenen alguna preferèn-
cia, entre dimecres o dijous vinent, per dur a terme aquesta sessió extraordinària?

Benet Salellas i Vilar

Preferiríem que fos dimecres, perquè dijous, en principi, en acabat el Ple tindrem 
ponència d’una altra llei, alguns dels membres d’aquesta comissió.

El president

Hi està tothom d’acord? (Pausa.) Doncs, així la faríem dimecres. Ja rebran la comu-
nicació pertinent tots plegats. (Veus de fons.) Dimecres, quan acabi la sessió del matí, 
farem una extraordinària per tal de poder dur aquesta votació. De moment, quasi tots els 
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grups parlamentaris ja han fet les propostes corresponents, però també és veritat que em 
diuen que alguns grups parlamentaris voldrien parlar amb d’altres perquè hi han algu-
nes repeticions i també per veure si és necessària la totalitat d’aquestes compareixences.

Hem de tenir en compte que tenim quinze dies, eh?, des de l’aprovació, per dur a ter-
me les compareixences, i lògicament vol dir que aprofitaríem la sessió ordinària del dia 
20 per fer-ho. I si en tenim més de vint no sé si..., ni que sigui una sessió de matí i tarda, 
no sé si ens en sortirem; però ho haurem de fer, justament per no anar més enllà dels 
quinze dies que marca el Reglament.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres per a 
informar sobre la violència als centres penitenciaris

357-00378/11

Ara, tot seguit, passarem als punts 2 i 3, que farem conjuntament, si els sembla bé, 
que són la compareixença d’una comissió..., a la comissió –perdó– de la representació 
de Comissions Obreres i de la Central Sindical Independent.

Poden fer passar, si us plau, els compareixents?
(Pausa.)
Doncs, donem la benvinguda al senyor Carlos de Ardanaz, representant de l’agrupa-

ció de personal penitenciari de Comissions Obreres, i també al senyor Alberto Gómez, 
delegat de la CSIF.

En primer lloc, i per un temps màxim de quinze minuts, té la paraula el senyor Car-
los de Ardanaz, que parlarà un cop acabi de distribuir aquests papers. Senyor De Arda-
naz, té la paraula; temps màxim de quinze minuts.

(Veus de fons.)
Benvingut, ho torno a repetir.

Carlos de Ardanaz González (representant de Comissions Obreres)

Bé, diputats, diputades, agraït per poder intervenir en aquesta comissió i poder-vos 
estendre, per la part dels treballadors i com a representant dels treballadors, la nostra 
opinió respecte a uns greus fets que s’estan portant a terme als centres penitenciaris, 
que són les agressions.

Primer, farem una intervenció per situar el que són agressions: agressions amb fu-
lles d’afaitar, cops de puny, puntades de peu, escopinades, violència modal, insults, as-
setjament, amenaces, agressions amb productes químics –com amoníac, lleixiu–, estris 
manipulats per punxar, llaunes de metall, estris metàl·lics, plàstics manipulats, i tot un 
conjunt d’estris possibles. I aquesta és la part de la realitat a la que s’enfronta, dia a dia, 
un treballador penitenciari.

Primer, en primer lloc, fer referència a la manca de recursos humans. És un mal en-
dèmic que nosaltres denunciem des de fa molts anys; s’arrossega a tots els centres peni-
tenciaris. Cap centre penitenciari té l’RLT –la relació de llocs de treball– coberta, ni en 
data d’avui, ni en les proximitats, ni tan sols amb l’hipotètic tancament que es portarà a 
terme, en breu, del Centre Penitenciari d’Homes.

Les carències de personal són en tots els àmbits: interior, rehabilitació, oficines. És 
més, aquesta carència incideix directament en el tema que ens porta avui a terme, que 
són les agressions, perquè, de fet, moltes àrees s’estan quedant sense presència de vi-
gilància ni presència efectiva. Això significa que s’han generat moltes zones o espais 
comuns que no tenen presència de personal de vigilància i ocasionen situacions d’inse-
guretat i violència entre els interns, amb conseqüències més greus, que es podrien pre-
veure en una fase prèvia i aturar-la o tractar d’aturar-la.

Després, amb referència al tancament de la Model, és molt important que destaquem 
que el pla del tancament de la Model el que ha ocultat ha sigut un pla per obrir Mas 
d’Enric de manera gratuïta, sense increment de treballadors. Ja hi va haver una primera 
fase, on més de cent treballadors van partir de diferents centres penitenciaris, i ara hi 
ha una segona fase, que s’incrementarà amb uns cent seixanta més –que serà un total 
de més de 250 treballadors– que partiran de centres penitenciaris en què estan prestant 
serveis actualment, a aquest centre penitenciari. O sigui, l’increment que teòricament 
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està traslladant el conseller no és un increment real de tots els treballadors de la Model, 
ni molt menys dels altres centres penitenciaris de l’àrea de Barcelona.

Després, l’electoralisme amb el que s’estan portant a terme totes les situacions i 
l’àmbit penitenciari; s’ha polititzat d’una manera que per nosaltres és absolutament la-
mentable. Tant el tancament del Centre Obert 1 de Barcelona, com el centre de preven-
tius de la Model, s’han tancat amb finalitats totalment electoralistes. El departament fa 
molts mesos que treballa i dedica la plenitud dels seus recursos humans a poder tancar 
aquest centre penitenciari, i obvia altres casuístiques i problemes que són els principals 
del col·lectiu de treballadors. 

Fa molts mesos que denunciem el tema de les agressions: l’increment que s’estava 
portant a terme mes rere mes. És un increment reiterat; o sigui, tots els mesos s’ha reite-
rat aquest increment de les agressions. Ho vam destacar al Departament de Justícia, ho 
hem dit al conseller, ho hem dit al secretari de Justícia, ho hem dit al director general, 
ho hem dit a les comissions de seguiment, ho hem dit als comitès de seguretat i salut. 
A tot arreu. I ja no sabem com continuar endavant perquè de veritat el departament vegi 
que ha de preservar la seguretat dels seus treballadors.

O sigui, quan van tancar la presó Model... S’ha dedicat..., és que, clar: el llibre blanc, 
el full de ruta del model penitenciari català futur... Nosaltres trobem una carència abso-
luta vers moltes característiques dels treballadors, amb referència, per exemple, al tema 
d’agressions, que s’haurien de tractar d’una manera molt detallada, i sobretot des de la 
vessant de prevenció; que aquesta vessant és la que encara, a mesos d’avui i des de l’úl-
tima..., l’última vegada, el 2014. La primera moció ja la va votar el Ple del Parlament el 
2014, una moció introduïda per Iniciativa per Catalunya Verds; es matisava de manera 
específica que es protocol·litzés la intervenció dels funcionaris, que hi hagués un proto-
col que tingués en compte tot el tractament preventiu vers les agressions, que es quanti-
fiquessin, que s’analitzessin d’una manera constructiva per poder afrontar-les i que mi-
noressin. D’això no s’ha portat a terme encara re, en cap departament.

Més coses: la problemàtica dels interns amb malalties mentals. Tenim un elevat 
nombre d’interns que tenen, pateixen malalties mentals i que no estan condicionats ni 
estan ubicats on haurien d’estar. Això repercuteix, moltes vegades, en la intervenció; 
que ens trobem que, primer, no hi ha preparació suficient per als treballadors ni forma-
ció, i, després, no hi ha un model reactiu, perquè no estan ni tan sols ubicats en departa-
ments on haurien d’estar. I aquesta és una problemàtica que porta el model penitenciari 
català des de la seva constitució. O sigui, encara tenim interns que estan amb tracta-
ments de malalties mentals ubicats en mòduls de vida ordinària; no només a unitats de 
psiquiatria, que les places són molt, molt, molt reduïdes, sinó que estan en departaments 
de vida ordinària. I això ha de canviar.

Una altra carència: la carència de formació. L’Administració no està garantint oferta 
formativa pràctica i és totalment insuficient la que s’ofereix ara mateix quant a preven-
ció de conflictes i resolució de les intervencions que es porten a terme.

La carència d’avaluacions de riscos psicosocials en tots els centres a partir de 2005. 
Cap centre penitenciari creat a partir de 2005 té l’avaluació de riscos completa; no s’han 
portat a terme. És més, l’ISTAS 21, que és el que es va portar a terme anteriorment, va 
trigar deu anys a poder resoldre aquestes avaluacions de riscos que es van portar a ter-
me. Ni Brians 2, ni Lledoners, ni Puig de les Basses ni Mas d’Enric tenen l’avaluació de 
riscos psicosocials portada a terme. I això..., clar, obrim centres sense tenir aquests re-
quisits que s’haurien de complir per poder garantir la seguretat dels treballadors.

Més dades: no totes les agressions es comuniquen als jutjats de guàrdia. Això és una 
carència que nosaltres hem trobat a faltar, que moltes vegades són els mateixos centres 
o unitats directives les que fan la notificació pertinent, com bé indica el protocol, dels 
fets que poden ser constitutius d’il·lícits penals. Però el problema que hi ha es que des-
prés, o sigui, moltes de les valoracions que es porten a terme..., cada unitat directiva fa 
la seva interpretació dels fets que han succeït, per la qual cosa el que nosaltres hem re-
clamat moltes vegades i tornem a reclamar és que sigui l’autoritat competent qui hagi 
de fer aquesta valoració, que és el que pertocaria; no les unitats directives, sinó que po-
sin en coneixement dels jutjats de guàrdia els incidents que es porten a terme, i quan 
aquests incidents es valorin, si s’han de desestimar, es desestimin, i si han de continuar 
la via, que la continuïn.
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Més fets: la massificació dels centres penitenciaris i fruit del tancament de la Mo-
del. L’increment d’interns als centres penitenciaris evidentment que comportarà un in-
crement de les agressions. O sigui, el model penitenciari català, tot i que..., si mirem 
les gràfiques de mesos anteriors i d’anys anteriors, observem com no hi ha una relació 
entre el nombre d’interns en els centres penitenciaris, tal com els tenien abans, i el nom- 
bre d’agressions. Però cada vegada que tu incrementes un centre penitenciari i el dotes 
de més interns, carregues les situacions tenses que poden portar-se a terme en el dia a 
dia. Evidentment que massificar un altre cop els centres penitenciaris portarà a terme 
un increment de les agressions.

Més fets. No sé... Com vaig de temps? És que no tinc el... (Veus de fons.) Més temps.
La introducció... Considerem primordial, com una de les mesures principals, que 

s’introdueixin coeficients reductors de l’edat de jubilació. No pot ser que hi hagi gent 
encara amb seixanta-quatre anys practicant reduccions i portant a terme reduccions, 
i més tenint en compte l’edat mitjana dels treballadors de l’àmbit penitenciari, que és 
una població molt envellida. Nosaltres no venim del règim general de Muface, no tenim 
coeficients de modificació ni podem optar a prejubilacions. I sí que és veritat que hi han 
altres col·lectius que s’enfronten a aquestes situacions de seguretat on s’ha de fer ús de  
la força física, o per reduccions o per a qualssevol altres intervencions, i és una cosa  
de què s’ha de prendre nota i que s’ha d’instar des del Govern o la resta de grups parla-
mentaris perquè des de Madrid això es corregeixi i puguem gaudir de coeficients de ju-
bilació, de coeficients que redueixin l’edat de jubilació del personal penitenciari.

A veure, considerem absolutament lamentable que hàgim hagut de pressionar a tots 
els més alts nivells de funció pública perquè realment el departament hagi pogut engegar 
o plantegi engegar un procediment de contingut mínim que haurien de tenir els procedi-
ments de prevenció i actuació davant les situacions de violència externa. Nosaltres tenim 
una cosa que se’n diu, bé, els «plans d’autoprotecció»; els plans d’autoprotecció no contem-
plen actualment..., la llei no ho indica així perquè els centres penitenciaris tenim una nor-
mativa específica, però sí que és veritat que s’hauria de preveure un sistema clar i concret 
per a tots el temes amb referència a l’autoprotecció dels treballadors, perquè hi ha un des-
coneixement total del que serien els protocols d’intervenció que s’han de portar a terme.

Els protocols d’intervenció que es porten als centres penitenciaris són..., tenen una 
nomenclatura específica, que..., la podríeu sol·licitar ara, que òbviament no ho faré pú-
blic. Però tenen uns matisos molts concrets amb referència a les intervencions, on dei-
xen a disponibilitat del treballador la presa de moltes decisions que haurien d’estar pro-
tocol·litzades i treballades en l’Administració, perquè moltes de les agressions que es 
porten a terme són fruit d’errors en els protocols d’intervenció per falta d’informació, 
per falta de formació i per falta de protocols d’intervenció específics per prendre les ac-
tuacions que pertoquen en cada moment. És totalment escàs..., la normativa deixa molt 
a veure i molt a desitjar del que hauria de ser una organització que realment es preocu-
pés per la salut dels seus treballadors que presten el servei.

Després, el tractament de la intervenció de l’Administració per als casos de posta-
gressions; o sigui, un cop un treballador és agredit. Sí que és veritat que hi ha un pla 
estratègic que no és negatiu, o sigui, que hi ha un servei de suport psicològic, que es 
poden prestar serveis, però no és fa cap anàlisi, després, de les xifres, de les estadísti-
ques, o anàlisi constructiva, fruit d’aquests resultats que es porten a terme. Lamentem 
profundament que, un cop aquesta persona o aquest treballador és agredit, no tingui una 
actuació posterior, l’Administració, per fer un estudi més complet de tota la situació que 
ha portat a terme, per veure altres opcions i altres viabilitats perquè aquests treballadors 
puguin afrontar el seu dia a dia al servei.

Més coses –és que seria un no parar i estaríem aquí parlant hores; aquest és un dels 
problemes d’aquest cas–: sobretot el tema..., hem de fer..., destacar especialment el tema 
de la formació; o sigui, és que els treballadors penitenciaris, des d’aquell punt de parti-
da..., a partir de 2006, sí que es va començar i es va iniciar una actuació en què els opo-
sitors, quan hi accedien, es feia una formació específica per a emmanillaments, per a 
reduccions... Això s’ha de continuar mantenint.

S’ha de recuperar l’escola de formació de policia de Mollet i s’han de fer cursos de 
reciclatge per a tots els treballadors. No pot ser que a un treballador, després de vint 
anys, no se li faci un reciclatge de tots els protocols que ha de portar a terme –quant a 
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reduccions..., en totes les situacions que es puguin esdevenir al medi penitenciari–, per-
què això evidentment podria reduir, de forma molt notable, moltes de les lesions que es 
porten a terme i moltes de les agressions, perquè amb una formació adequada es podria 
tractar de prevenir totes aquestes situacions.

I, si voleu, la primera intervenció conclouria aquí, perquè després, al torn de rèplica, 
portaríem a terme l’altra part.

El president

Moltes gràcies, senyor De Ardanaz.

Carlos de Ardanaz González 

Disculpi, és veritat... 

El president

Digui, digui.

Carlos de Ardanaz González 

...–no, un segon. Sí que és veritat que hem fet entrega de les estadístiques que hi ha 
d’agressions; hem fet entrega de les estadístiques de les temptatives. Nosaltres desta-
quem específicament que, pel que seria l’estudi de la prevenció d’agressions s’han de 
tenir en compte també les temptatives. Ens ha costat molt esforç que l’Administració 
tingués en compte o valorés, d’alguna manera, les temptatives d’agressions, perquè tant 
amb..., no és que no m’importi, evidentment que m’importa, però un fet que..., el fet de 
tractar d’agredir un treballador té els mateixos efectes, l’hagi agredit o no, a efectes  
de prevenció i de prevenir aquestes actuacions específiques.

És molt important destacar que les xifres que hem entregat als diputats, als grups 
parlamentaris, destaquen com s’ha incrementat..., tot i reduir-se a 8.600 interns i escaig 
el 2016, les xifres d’agressions s’han incrementat. Estem ara mateix en noranta-quatre 
agressions aquest any –hem sofert noranta-quatre agressions–, que és gairebé el doble 
de les que es varen patir l’any anterior. 

I de les temptatives aniríem a incidents amb violència, amb més de tres-cents in-
cidents amb violència cap als treballadors. Estem parlant d’un col·lectiu que és el que 
més agressions pateix a tot Catalunya. I si veieu les estadístiques i les compareu amb la 
resta de l’Estat, us adonareu que Catalunya, o sigui, té tota..., les estadístiques catalanes 
superen amb escreix tota la resta de les estadístiques espanyoles.

El president

Moltes gràcies, senyor De Ardanaz.

Compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i 
de Funcionaris per a informar sobre la violència als centres penitenciaris

357-00380/11

Ara té la paraula, en representació del CSIF, el senyor Alberto Gómez.

Alberto Gómez Martín (representant de la Central Sindical Independent i de 
Funcionaris)

Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de un 
tema tan importante para nosotros como es el de las agresiones sufridas en nuestro en-
torno. El hablar después de Carlos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas 
es que la mayoría de lo que dice lo vamos a reafirmar ahora. 

Trabajo en el Centro Penitenciario Brians 2, y, como bien he dicho, soy delegado 
de CSIF y soy la persona que asiste mensualmente a las reuniones del grupo de trabajo 
que analiza o que pasa la estadística de las agresiones sufridas el mes anterior. Y este 
grupo se creó en marzo del pasado año. Lo primero que se decidió es definir qué era 
«agresión». Agresión es aquel acto donde existe la clara voluntad o intención de agredir 
a un funcionario. Se decidió hacer dos clasificaciones, en «grave» o «leve». Nosotros en 
principio propusimos que hubiese una tercera, que era «muy grave»; no se tuvo en con-
sideración. «Grave» son aquellos compañeros que como motivo de una agresión han te-
nido que precisar baja médica. Y todo lo demás es «leve», ¿no?
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Y luego también, pues, se hizo hincapié, como decía Carlos, en las tentativas, ¿no?, 
que no por no llegar a cometerse la agresión deja de ser menos importante.

Durante este año hemos ido elaborando una estadística para ver en qué punto es-
tábamos, y lo hemos ido comparando con años anteriores, cogiendo datos que están dis-
ponibles en la web del departament. 

Vemos como, por ejemplo, en el año 2010, con una cantidad de 10.500 internos las  
agresiones sufridas fueron 67. Y cómo en este año, con dos mil internos menos,  
las agresiones, pues, son 94; eso es un 40 por ciento más.

Analizando un poco más el retrato robot del interno que agrede, diríamos que es 
un varón, en la mayoría de los casos, de unos veintisiete años, que está cumpliendo una 
condena de unos cuatro años, aproximadamente, y por un tipo de delito que es un robo, 
en cualquiera de sus variantes. 

Si analizamos más profundamente el tipo de condena que están cumpliendo, vere-
mos que una sexta parte, más o menos, son preventivos. Y el gran grueso de este retrato 
robot del interno que ha agredido son personas que están cumpliendo entre tres y cinco 
años de condena.

En el otro extremo están los que están cumpliendo condenas más largas, entre veinte 
y veinticinco años de condena, que simplemente suponen un 1 por ciento; con lo cual 
ahí también podemos coger un dato, ¿no?: gente que a lo mejor es su primer contacto 
con el mundo penitenciario, que no tienen una..., que no están acostumbrados a una dis-
ciplina regimental, que quizá pueden verse un poco abrumados por el contacto en pri-
sión; y ahí podríamos ver un mínimo, un porcentaje, ¿no?, de este grupo de agresiones.

Por centros, el que tiene el triste honor de ser el centro donde más agresiones se han 
cometido es Brians 1. En el otro extremo estaría Joves, que es el que menos ha tenido.

Y esto es, un poco, hablando de datos, de números, ¿no? Son los datos que nos han 
proporcionado.

También a principios de año se elaboró un protocolo, se presentó un documento que 
queríamos que se implementase, que es..., nos pusimos de acuerdo todos los..., la parte 
social. Y, bueno, y que según creo está elaborado y solo falta simplemente que se imple-
mente, que se ponga en funcionamiento. Creemos que es un documento muy importan-
te para nuestro colectivo.

También nos gustaría que se aplicase una ley que versa en materia de prevención de 
riesgos laborales, donde se reconoce el derecho a la protección y a la salud dentro del 
ámbito laboral; la importancia de evitar los riesgos; o cómo el empresario debería im-
plicar a los trabajadores en las cuestiones referentes a seguridad y salud en el trabajo.

Y, al igual que ha dicho mi compañero, creemos que un problema es la falta de per-
sonal; esto por activa y por pasiva lo seguiremos repitiendo. Si miras los mismos datos 
que cuelgan de la web del departament a 31 de diciembre, para 8.500 internos hay unos 
5.500 funcionarios, más o menos, asignados. La ratio que nos otorgan es de 2,5 inter- 
nos por funcionario. Si esto lo extrapolamos en un módulo medio de cien internos, ten-
dría que haber unos cuarenta funcionarios por módulo, cogiendo estos datos. Y nada más 
lejos de la realidad. En un módulo de cien internos, con un poco de suerte tienes cuatro 
funcionarios; con lo cual es muy fácil: son veinticinco internos por funcionario. Y esto 
no es exagerar ni hinchar números, esto es la realidad, siendo optimistas –siendo opti-
mistas. En el mejor de los casos pueden ser incluso hasta más internos por funcionario.

El envejecimiento progresivo de la plantilla, sin que tengamos un proyecto de preju-
bilaciones, una propuesta. No hay absolutamente nada, no sabemos hacia dónde vamos. 
Compañeros de sesenta, sesenta y pico años en un patio. Es un tema delicado y que 
debería tratarse con un poquito de urgencia.

El perfil psiquiátrico de los internos, que no tienen una clasificación; están haciendo 
vida diaria con internos de régimen ordinario, por falta de medios, por falta de perso-
nal, por falta de instalaciones. Esto también es un riesgo que deberíamos evitar.

La formación. La formación es quizá el punto más importante. Nos consta que el 
departament, sensible ante el aumento de agresiones que hemos sufrido este año, ha ela-
borado un plan de formación específico para llevarlo a cabo durante el 2017 y parte de 
2018, utilizando las instalaciones de la escuela de policías que hay en Mollet. Es un paso 
importante, pero consideramos desde el CSIF que es insuficiente. El hecho de que la for-
mación esté centralizada en el CEJFE, en el centre d’estudis, hace restringir mucho la 
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oferta formativa y que llegue hacia todos los departamentos, hacia todos los compañe-
ros; es imposible que llegue correctamente. Solicitamos, pasando todos los controles  
que debamos pasar, auditándolos lo que se tenga que auditar, recuperar la vieja fórmula 
en que los sindicatos programaban su formación para hacerla más extensible, y más va-
riada y más provechosa.

Muchos compañeros que entraron como refuerzo en los meses de verano, la única 
formación que recibieron fue una charla de dos horas, y al día siguiente ya estaban tra-
bajando. No tenían contacto con el medio penitenciario. Esto es un riesgo; para ellos y 
para todos. No pueden entrar a trabajar a una prisión con unas simples charlas, o con 
unos powerpoints o con unos vídeos.

Y un tema para concluir: nos gustaría tener un poco más de protección jurídica. 
Nuestros compañeros de instituciones penitenciarias en Madrid nos consta que han he-
cho..., elevaron un protocolo donde se hacía un seguimiento hacia todas estas denuncias 
que acababan archivadas; denuncias que recibíamos nosotros por supuestos malos tra-
tos, que quedaban archivadas. Entonces se pidió que se hiciese un seguimiento de esas 
falsas denuncias: qué se hacía, dónde se llegaba, y qué repercusión podía tener para el 
interno, que en este caso había denunciado.

Hemos visto durante este año cómo coordinadoras o grupos que velan por la seguri-
dad de los derechos humanos han puesto un poco el grito en el cielo; hemos visto cómo, 
no recuerdo ahora en qué mes, pero se nos ofreció el hacer cursos de derechos huma-
nos, pero encaminado a detectar situaciones de maltrato. O cómo una institución como 
el Síndic de Greuges investigó posibles malos tratos que se habían producido en el Cen-
tro Penitenciario de Quatre Camins, y en su informe final sugería instalar cámaras de 
seguridad, pero para evitar que se repita esta cadena de irresponsabilidades.

Yo creo que las cámaras de seguridad bien utilizadas es una cosa que ningún fun-
cionario va a estar en contra de ellas; creo que es un arma, bueno, pues, de transparen-
cia y de seguridad, nunca mejor dicho, en tanto en cuanto nos estamos quejando de la 
escasez de personal que sufrimos a día de hoy.

Y, bueno, creo que no me dejo nada más... No, no me dejo nada más. Con esto ya he 
finalizado mi intervención.

El president

Moltes gràcies, senyor Gómez. Ara és la paraula dels grups parlamentaris. En primer 
lloc, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias a los dos representantes de los sindica-
tos, por su comparecencia y por la exposición que nos han hecho. Esta comparecencia 
viene a raíz, precisamente, de...

El president

Perdoni’m, senyora diputada. No ho he dit: el temps màxim dels grups parlamenta-
ris és de cinc minuts. Perdoni’m.

María Francisca Valle Fuentes

Sí. Digo que esta comparecencia viene dada debido al aumento de las agresiones 
que hubo en los centros penitenciarios, sobre todo en los meses estivales. Y nosotros, 
previamente a nuestra exposición, lo que queremos hacer es dar un reconocimiento, 
hacer un reconocimiento al valor del trabajo de los funcionarios de prisiones, que en 
muchas ocasiones están viendo cómo, con escasos recursos y en un entorno muy difícil, 
pues, van cada día a hacer su trabajo, como debe ser evidentemente, pero con la dificul-
tad que conlleva la escasez de recursos, la escasez de medios y la escasez de personal, 
como ustedes están diciendo.

Nosotros creemos que este problema se debe abordar, porque está en juego no solo 
la seguridad de los funcionarios, sino también la seguridad de los propios internos, ya 
que muchas veces los conflictos que existen, existen entre internos y evidentemente 
tienen que intervenir los funcionarios, y realmente hay ocasiones en que, seguramente 
–ellos lo sabrán–, se juegan hasta su propia vida, ¿no? No solo la integridad física, sino 
también su propia vida. Por eso consideramos que es un tema importante que había que 
abordar, dado el incremento que se está viendo que hay en las prisiones catalanas. Por 
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tanto, lo que tenemos que hacer es averiguar dónde está el origen y las causas de que ese 
incremento vaya en aumento, cada vez haya más agresiones y en consecuencia adoptar 
las medidas necesarias para frenarlas.

En la Comisión de Justicia del 28 de abril, nuestro grupo ya presentó una propuesta 
de resolución donde se pretendía, a través de un protocolo de actuación –lo presentó mi 
compañera Lorena–, que hubiese una prevención de agresiones y cualquier tipo de vio-
lencia; no solo de agresiones, sino cualquier tipo de violencia. Y aquí nos adherimos al 
concepto que han manifestado los comparecientes de que sea violencia. Violencia pue-
de ser desde un escupitajo hasta un mal..., un insulto, un empujón. Todo esto es violen-
cia, no solo las agresiones propiamente dichas. 

Por eso decimos que en esta propuesta de resolución parece ser que los distintos 
grupos no la vieron con buenos ojos y fue rechazada, e incluso el Grupo Junts pel Sí ya 
comenzó su intervención negando la evidencia; ya negaban que hubiesen agresiones y 
nos decían que era un mantra que por mucho repetirlo no iba a ser cierto lo que según 
ellos no existía. Nos dijeron también que el conseller de Justicia en su comparecencia ya 
había dado respuesta y en su respuesta señalaba que no había incremento de agresiones. 
Y esa misma aseveración en la comparecencia que hizo el director de prisiones, que lu-
ego tendremos ocasión de escucharle; en varias ocasiones también nos aseveró lo mis-
mo, un mes después: que no iban en aumento esas agresiones y que no existían.

Pues, bien, lo que nosotros no entendemos es cómo se puede luchar contra un pro-
blema si se niega la existencia de ese problema. Primero habrá que decir «pues, sí, exis-
te», y a través de esa afirmación busquemos las soluciones. Es cierto, y todos lo hemos 
escuchado porque lo hemos visto en prensa, que han habido incidentes en prisiones –se 
ha prendido fuego a colchones, han habido, bueno, cortes con latas de atún a los funcio-
narios por parte de los internos. Una serie de agresiones que realmente, con las estadís-
ticas que ustedes nos proporcionan, son alarmantes, porque noventa y cuatro agresiones 
en el año 2016... Yo me he puesto a mirarlo y realmente no he visto ninguno que supe-
rase desde el año 2003.

Básicamente, haciendo un esquema muy básico de su intervención y de lo que nos han 
expuesto, vemos que aquí hay dos problemas, y que estas agresiones pueden venir da-
das..., no la única causa, sino que pueden venir dadas por dos problemas: escasez de me-
dios y de recursos, y escasez de formación y de personal formado en las prisiones. Y yo 
les quiero hacer una pregunta..., bueno, una no, dos o tres. ¿Qué causas consideran ustedes 
que provocan que los internos estén más agresivos? ¿Hay determinadas épocas en que los 
internos son susceptibles de provocar más agresiones? ¿Es cierto que el estar alejado de 
sus familiares provoca un estado más agresivo a los internos? ¿Es cierto –y creo que eso 
ya lo han contestado– que el traslado de la Modelo sin tener previamente construido el 
centro de la Zona Franca es un motivo de más conflictividad entre los internos? ¿Les pro-
voca más agresividad el saber este traslado y la impotencia que tienen ante este traslado?

Les pregunto también: ¿los interinos tienen formación o solo es la que nos han ma-
nifestado esta de un cursillo y poco más? ¿Nos pueden decir también cuántos funcio-
narios vigilan un patio, por poner un ejemplo, de cien internos o de cincuenta?, ustedes 
nos dirán. Y en cuanto a lo que me he referido anteriormente de que hay internos que 
provocan incendios, prenden fuego a colchones, ¿ustedes tienen formación específica de 
extinción o solo tienen formación de evacuación?

Creo que con estas preguntas acabo mi intervención.
Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula la diputada Rosa Maria Ibarra. 

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, nosaltres també agrair-los la compareixença als dos repre-
sentants, tant de comissions com del CSIF, per la seva exposició. Com bé ha dit la dipu-
tada de Ciutadans, aquesta compareixença és fruit precisament del contacte que els di-
ferents representants dels treballadors han fet amb els diferents grups parlamentaris per  
explicar-nos aquesta situació que, bé, pateixen, que és la de les agressions, i també  
per explicar-nos que aquestes agressions també es produeixen entre interns. I això do-
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nava que els diferents grups, qui més qui menys, hagués portat a la Comissió de Justí-
cia, doncs, propostes o preguntes respecte al tema de la violència, de les agressions a les 
presons. I finalment es va decidir, doncs, fer aquestes compareixences, perquè poséssim 
tots plegats en comú aquestes experiències que des dels representants dels treballadors 
ens volguessin fer arribar.

Jo de les dues intervencions he agafat tres punts, que entenc que són els més impor-
tants dels que han dit. Per un costat, falta de personal. És cert que les plantilles de per-
sonal que el departament planteja per a les presons, doncs, no són complertes, no estan 
complertes, i això fa que les funcionàries, els treballadors i treballadores que han d’es-
tar al càrrec, doncs, dels diferents mòduls no siguin en molts casos els necessaris, o en 
general no siguin els necessaris i, per tant, hi ha una falta de personal. I, per tant, aquí 
vindria una primera pregunta i seria: ¿vostès creuen –entenc que sí, pel que han dit– que 
es necessita el personal que toca o es necessita més personal per atendre aquests mò-
duls? I això, si fos així, evitaria o disminuiria de manera notable les agressions?

Per altra banda, també, i això ho escoltàvem el dia..., l’última sessió, si no ho recordo 
malament, que es va reunir el grup de treball dels departaments especials de règim tan-
cat, que se’ns deia: si s’influeix més en el règim ordinari, per entendre’ns, de les presons, 
això fa que disminueixin molt el ingressos en aquests DERT. Per tant, entenem que si hi 
hagués més personal, si es pogués intervenir, com vostès bé han dit, de forma preventi-
va en situacions que podrien ser de conflicte entre els interns i entre els interns i els ma-
teixos funcionaris, això faria que baixes també, doncs, l’ingrés d’interns en els DERT.

Per tant, per un costat, personal. Per un altre costat, formació. Jo crec que, bé, ens 
hem quedat potser..., almenys jo m’he quedat bastant preocupada pel tema de la forma-
ció; que ens diguin que el tema de les persones, diguem-ne, que fan reforç, per exemple, 
en els mesos d’estiu s’incorporen al servei simplement amb una xerrada de dues hores i 
uns powerpoints..., home, doncs, això és preocupant. És preocupant també que no se’ls 
doni formació continuada, que no es faci reciclatge en determinats temes, perquè vos- 
tès mateixos han dit que la falta d’aquesta formació fa que de vegades s’apliquin proto-
cols de manera incorrecta i això fa que incrementi la conflictivitat. Per tant, quin tipus 
de formació creuen vostès que s’hauria de donar per a una correcta actuació i perquè 
baixessin aquest tipus d’actuacions o d’accions dels mateixos interns? 

I, per un altre costat, jo crec que l’últim punt seria un tema important, que és el de 
les malalties mentals. També en aquests grups de treball de règim tancat s’ha posat  
de manifest que hi ha moltes persones que tenen..., o un elevat nombre de persones en 
els centres penitenciaris que tenen malalties mentals i que no estan correctament di-
agnosticades, que no estan seguint el tractament que tocaria i que no estan ateses com 
els correspondria. Per tant, en aquest sentit també m’agradaria que..., si ens poguessin, 
diguem-ne, explicar una miqueta més el seu punt de vista. 

Jo acabaria aquí i li deixaria al meu company.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula el diputat Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, bona tarda. Bona tarda als compareixents; agrair-los la presència. Primer de tot, 
i sempre intervinc de la mateixa manera, crec que és important donar un apunt de con-
text cada cop que parlem dels centres penitenciaris. Hem de dir que els centres peni-
tenciaris és un món, diguéssim, on hi conviuen tres mons, que són el món dels interns, 
el món dels funcionaris i el món de l’Administració, amb interessos contraposats; i és 
la correlació o la relació entre ells el que acaba conformant la institució. Ho dic perquè 
de vegades, diguéssim, hem d’entrar en context per veure si som sensibles tant amb un, 
com amb l’altre, com amb l’altre món que conviuen allà dins, i que sense un d’aquests 
tres aquell món no funcionaria.

Entendre que a les presons o als centres penitenciaris, que en un món ideal no hau-
rien d’existir, per desgràcia, diguéssim, hi ha una violència continguda allà dintre i és un 
espai on és..., no vull dir normal, eh?, però per desgràcia existeix aquesta violència i, per 
tant, es reprodueixen aquestes situacions que estem veient. He vist les dades que ens han 
passat, però, per exemple, si mirem les agressions entre interns, doncs, puja de les mil 
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a l’any, no? Pel que veiem és un lloc de treball complex, complicat, i la manera correcta 
d’abordar-lo és òbviament amb molts dels punts que s’han dit aquí avui; però en realitat 
el que estem veient és que cal una reforma sistèmica, diguéssim, d’aquests centres peni-
tenciaris. Hi ha massa presos a les presons i això és culpa d’un codi penal que es dedica 
a utilitzar la presó com un lloc on ficar sobretot pobres i gent amb pocs recursos. I això 
provoca que al final els funcionaris es trobin amb aquestes situacions allà dintre.

Per tant, no perdem mai la perspectiva de que el canvi real que es pot produir és la 
reducció d’aquest nombre de presos, que òbviament ja depèn del Codi penal; se’ns esca-
pa de les competències, però no ho hem de deixar d’argumentar. I després el canvi sis-
tèmic del règim de vida, o millorar els règims de vida. Ara mateix estem treballant amb 
els departaments de règim tancat aquí, al Parlament. Cal, diguéssim, modificar radical-
ment això, perquè no es trobin amb aquestes situacions. 

Mentrestant –mentrestant–, sí que tenim certs punts que..., és complicat aquest punt. 
Primer de tot, i abans de començar –i sé que és una afirmació que no pot agradar a tot-
hom–, o sigui, la problemàtica d’agressions a funcionaris de les presons..., no podem 
aixecar tant l’alarma social de que hi ha una problemàtica molt gran. Entenc que és un 
problema que s’ha de tractar i en què anem punt per punt, però no hem de portar el dis-
curs, tampoc, de que és un problema molt gran, de que els presos agredeixen sempre els 
funcionaris, perquè aquest és un món en correlació i, per tant, un depèn de l’altre.

Hi ha coses que preocupen i coses que no s’estan fent bé, des d’aquest punt de vis-
ta, o sigui, que la manca de personal que hi ha posa en perill real, en un cas de motí, 
en un cas d’agressió, els funcionaris i no podem permetre que això succeeixi. Amb la 
reestructuració que hi ha, a través del tancament de la Model, esperem que això se solu-
cioni. És una pregunta afirmació per als companys dels sindicats i una pregunta a pos-
teriori per a la direcció general: com afectarà això, diguéssim, aquesta manca de recur-
sos patent que hi ha a la majoria de presons i que pot ajudar a reduir al màxim possible 
aquestes agressions, que, o sigui, l’objectiu..., hi ha coses que realment, diguem-ne, sal-
ten una mica a la vista: tenim funcionaris amb edats properes a l’edat de jubilació que  
estan en patis, que estan... Tenim, diguéssim, aquestes trobades de violència o en  
què han d’exercir la força; aquí hauríem de buscar alguna solució. 

Es parlava de jubilació anticipada, també de col·locació de certs llocs o recol·loca-
ció de certs llocs, depenent de la salut física també dels treballadors i treballadores. És 
greu, a l’estiu pugen les agressions i es diu que molts dels reforços que hi entren tenen 
dues xerrades i entren. Jo crec que això és una barbaritat. Aquí..., se n’hauria de prendre 
nota. Perquè aquest repunt d’agressions que hi ha hagut aquest estiu, que és preocupant 
–comparant-ho, estem en dotze al març, quaranta o trenta-nou al setembre; és preocu-
pant–, pot ser derivat, diguéssim, d’aquest personal que entra amb una formació... Es-
tem exposant aquest personal a un perill a què no haurien d’estar exposats.

Es parlava d’una cosa que m’ha preocupat. No totes les agressions es comuniquen 
als jutjats de guàrdia. Potser aquí..., manca d’informació. Però qui la fa, aquesta comu-
nicació? Quins són els canals per fer-la? És una unitat directiva, llavors? Quines són les 
unitats pertinents? I què en pensa..., després ja preguntaré a la direcció general què en 
pensa, d’aquest fet, perquè..., claredat davant de tot.

Es parlava de la massificació de presos. Entenc que a les presons..., cap presó és ple-
na al cent per cent –si és així, desmentiu-me–, o està propera a això. També, el tanca-
ment de la Model pot derivar en canvis en això; tant sindicats com direcció general hau-
ran de respondre a veure què en pensen.

Hi ha una cosa que m’ha sorprès –i vull acabar amb un apunt, diguéssim, que potser 
no és molt simpàtic–: es parlava de protecció jurídica als funcionaris, que a Madrid di-
guéssim que s’estava desenvolupant. Això jo crec que s’ha de valorar en el context com-
plex que és la presó i jo entenc, eh?, diguéssim, que es reclami protecció jurídica per als 
funcionaris. Del que tinc por –i crec que és una cosa que pot passar– és que no s’utilitzi 
aquesta protecció jurídica perquè els interns tinguin por de denunciar coses que puguin 
passar. Si una denúncia és falsa es desestima i prou. I per això hi han les càmeres de segu- 
retat. I nosaltres, el nostre grup ha presentat propostes perquè hi hagin càmeres de se-
guretat a tot arreu, no..., també per la seguretat dels interns, però també per la seguretat 
dels treballadors i treballadores. 
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Crec que és important, tot i respectant la idea de la protecció jurídica, que no hi pu-
gui haver cap cost, cap penyora a cap pres que denunciï; si no, estaríem entrant en un 
terreny delicat i complicat, amb persones que estan privades de llibertat. Tot i així hi ha 
d’haver..., tota denúncia que hi hagi, inclús per part dels treballadors, ha d’estar seguida  
i ha de ser clara i transparent; per això hem parlat abans de qui comunica les agressions i  
qui jutja aquestes agressions, i crec que és molt important. I alhora, diguéssim, els in-
terns han de tenir aquest dret, també, i no hi pot haver, diguéssim, repercussions per 
això. Per això hi han d’haver les càmeres i per això hi han d’haver totes les garanties.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular de Catalu-
nya, té la paraula la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, agrair als dos compareixents les dades que ens han donat. 
La veritat és que, clar, la mentida i el negacionisme tenen les potes molt curtes, i al fi-
nal les coses se saben, no? I malgrat no llançar l’alarma social, perquè és veritat que és 
una cosa que es pot millorar i hem de treballar profundament en això, la realitat és que 
ha calgut una pregunta en Ple al senyor conseller, tres en comissió que ha fet aquesta 
mateixa diputada, setze preguntes escrites i una PR, que surt precisament aprovada des-
prés de que surti una informació publicada al desembre amb la contesta de les setze pre-
guntes, i on s’acredita, només tenint en compte les dades del departament, que hi havia 
un augment del 26 per cent d’agressions als centres penitenciaris catalans.

Jo crec que el que possibilita aquest grup de treball és intentar trobar, ja que hi ha 
hagut un negacionisme constant, solucions i possibles millores perquè això, doncs, no 
es torni a produir. Entre altres coses, perquè és la professió de funcionari de vigilància 
de presons una professió de risc? Sí que ho és. Això ja ho sabem, i aquesta ha sigut la 
coartada permanent del senyor Gordó..., ai, del senyor Mundó –perdó: el costum...–, per 
negar aquesta realitat i aquesta existència d’aquest problema, no?

Dit això, jo volia fer preguntes molt concretes. Com que ja les dades les tenim, com 
que hi ha una diferència d’augment del 26 per cent que reconeix el departament però un 
40 que reconeixen els representants sindicals, sí que volia fer preguntes absolutament 
concretes respecte a com podem millorar. Per exemple, vostès creuen que a conseqüèn-
cia de l’anunciat tancament de la Model, amb la població interna que hi ha ara mateix 
i les places disponibles als centres on es reenvia aquesta gent que està dins del centre 
penitenciari d’homes de la Model, es podrien produir situacions de massa aglomeració 
d’interns en centres penitenciaris, i, per tant, un desbordament per part dels funcionaris, 
aquells que es dediquen a vigilància per controlar-los?

Segona pregunta. Sempre es parla del nombre de funcionaris que treballen dintre 
dels centres penitenciaris i es dona la xifra aquesta dels cinc mil i pocs, no? Quants 
d’aquests, quin percentatge es dedica i es destina només a les funcions de vigilància? 
A veure si ens ho poden dir vostès, perquè crec que és una dada important; perquè a ve-
gades les xifres ens donen pistes i a vegades ens amaguen una realitat.

Voldria saber també si tenen vostès un estudi o feta una distinció dels tipus d’agres-
sions que pateixen els funcionaris de vigilància; i m’explico: aquelles que es produeixen 
per intervencions en conflictes entre els mateixos interns, en baralles entre interns; 
aquelles que s’adrecen directament als funcionaris de vigilància; aquelles que es pro-
dueixen en un cacheo, que se’n diu; aquelles que es produeixen en trasllats o conducci-
ons, i aquelles que són produïdes per interns que són interns especials; si ho tenen vos-
tès desglossat i identificat.

M’agradaria saber també, si és possible, que ens expliquin, un cop es produeixen 
aquelles agressions que sí que són comunicades pel director del centre penitenciari al 
jutjat de guàrdia, quina n’és la incidència? I si obtenen dades, vostès, de les sancions que 
s’apliquen en compliment del reglament penitenciari; quina incidència hi ha i quines 
són les conseqüències per als interns. Perquè seria bo saber també que, al marge de la 
resolució judicial o no sobre un intent d’agressió o una agressió consumada, quines són 
les conseqüències per als interns i si després s’hi apliquen conseqüències i això també té 
un caràcter exemplaritzant perquè no s’estenguin aquestes agressions.
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M’agradaria saber si les despeses de les denúncies que pateixen funcionaris de vi-
gilància als centres penitenciaris en l’exercici de les seves funcions són sufragades o no 
per la Generalitat, o si se n’han de fer càrrec els mateixos funcionaris; és a dir, que entra 
no només dintre del risc de la professió, sinó que també, el fet de tenir una defensa da-
vant d’una agressió, s’ho han de sufragar ells.

M’agradaria saber també si dintre dels centres penitenciaris del sistema penitenciari 
català hi han suficients equips protectors i defenses de goma per a reduccions..., bé, els 
equips protectors per a reduccions i les defenses de goma.

Han fet vostès una denúncia sobre la manca de formació i han fet molta referència al 
fet de la seguretat. Seguretat, manca de formació... Però jo també els voldria preguntar: 
han rebut vostès alguna vegada, durant el temps que han estat treballant dintre dels cen-
tres penitenciaris, formació respecte d’habilitat de comunicació, mediació de conflictes, 
intel·ligència emocional? M’agradaria saber-ho; si ens ho poden explicar.

I després una reflexió. Jo crec que el fet de –i vostès ho han posat de manifest– tan-
car centres penitenciaris fent un ús instrumental, polític i de promoció pràcticament 
personal de centres penitenciaris, que a més no tenen substitució ni prevista substitució, 
i que fins i tot en acords sindicals apareix una xifra del 2025 o potser mai, és una irres-
ponsabilitat. Però també és veritat que després l’oportunisme polític no només és del 
departament, no? Perquè al final aquí es va portar una moció per al tancament exprés de 
la Model i sobta moltíssim que excepte nosaltres, que vam votar una abstenció perquè 
no quedava absolutament aclarit quins eren els termes de tancament d’aquest centre pe-
nitenciari –de construcció de nou, de què es faria no només amb els interns, sinó també 
amb el personal–, hi ha gent d’altres forces que fan servir aquí l’argument de que la Mo-
del es tancarà d’una manera absolutament poc presentable des del punt de vista de se-
guretat i de prevenció i, vaja, en fi, de serietat política, però també de tipus penitenciari.

Ja està.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, té la paraula la diputada Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Bé, en primer lloc dir que jo no tinc les estadístiques. No sé si és 
per una qüestió de que per ser de la CUP potser ja ni es molesten a donar-nos-les; espero 
que hagi sigut un error. Ja les he consultat perquè les he demanat aquí a les companyes 
de Ciutadans.

En segon lloc, gràcies per venir. A mi la compareixença m’ha semblat en estricta lò-
gica sindical. Ja sé que vostès són representants dels treballadors i de les treballadores, 
però sí que em sembla que aquest ha de ser un espai per poder aportar-hi reflexions més 
de..., que vagin a l’arrel del problema, perquè hauríem de poder treure’n algun tipus de 
conclusió que resolgui o que expliqui el perquè d’aquestes dades que vostès ens aporten.

Jo no vull entrar en un bucle polític en el que vostès diuen que pateixen agressions i 
en el que es posen sobre la taula agressions que pateixen presos i preses a tots els cen-
tres penitenciaris de Catalunya, no perquè no em sembli que siguin dades que existei-
xen i que siguin objectives –vostès han mencionat diversos informes, el del Mecanisme 
Català per a la Prevenció de la Tortura; hi ha la Coordinadora Catalana per a la Preven-
ció de la Tortura, que també ho ha posat diverses vegades sobre la taula–, sinó perquè 
em sembla que precisament hem d’anar a l’arrel del problema, no? Agressions n’hi ha de 
totes bandes i em sembla que és imprescindible que fem una anàlisi exhaustiva.

Manifesto que, bé, és una pena que finalment la Coordinadora Catalana per a la Pre-
venció de la Tortura no hagi pogut assistir a aquesta sessió de treball, perquè també ens 
donaria una altra visió que em sembla que és imprescindible, però tractaré d’aportar al-
gunes de les reflexions que segurament haurien fet.

En primer lloc...

El president

Perdoni –perdoni–, senyora diputada. Que quedi clar que els que no han pogut as-
sistir perquè l’agenda no els hi permetia seran convocats i, per tant, els podrem escoltar 
a tots.
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Mireia Vehí i Cantenys

Ah, perfecte, no n’era coneixedora; doncs, perfecte. Arran de la reflexió aquesta 
de que agressions en pateixen els funcionaris –i vostès ens n’han portat unes estadísti-
ques– i també en pateixen en algunes ocasions els presos i les preses, jo volia posar una 
primera reflexió sobre la taula, que és la diferència circumstancial entre la situació d’un 
funcionari o una funcionària que rep una agressió, que és greu i no vull justificar-la, 
però la situació de poder amb relació al pres o a la presa, en el sentit de que el funciona-
ri és treballador de la institució i, per tant, té, diguéssim, eines, no?, per reduir, eines per 
exercir la contenció d’alguna manera, i que, per tant..., i que per altra banda –perdó– la 
situació del pres o de la presa és de vulnerabilitat, i en aquest sentit ja ens situa en una 
lògica que crec que hem de tenir en compte a l’hora de parlar de violència a les presons 
i d’agressions a les presons.

En aquest sentit, crec que els casos de vulneracions de drets humans que es donen 
als centres penitenciaris per part dels funcionaris o de les funcionàries cap als presos i 
les preses són d’especial interès, en la mesura en la que ens obliguen a repensar la lògi-
ca de tota la institució, perquè, com deia, el funcionari o la funcionària forma part..., o 
la circumstància és de relació de poder en l’espai de força, per dir-ho d’alguna manera.

La segona reflexió és que jo no vull caure en si els funcionaris són bons o dolents, 
si els presos són bons o dolents, em sembla que hem de fer anàlisis molt més comple-
xes. Però sí que vostès han posat sobre la taula la manca de recursos, la manca de per-
sonal, han parlat de la quantitat de persones amb privació de llibertat que tenen quadres 
psiquiàtrics que no haurien d’estar als centres penitenciaris, segurament, o que vostès 
haurien de tenir eines i formació per poder abordar aquestes situacions. Jo hi afegeixo 
l’alt nombre de població reclusa a les presons catalanes, hi afegeixo la manca de mesu-
res penals alternatives –i crec que després tindrem l’ocasió de parlar-ne– per resoldre 
aquesta alta quantitat de presos i de preses. I, en aquest context –una mica, per on anava 
el diputat de Catalunya Sí que es Pot–, es genera una situació estructural complexa i una 
situació estructural que genera situacions de violència, tant per part..., tant perquè la pa-
teixen els funcionaris i les funcionàries, com perquè la pateixen els presos i les preses.

I aquí volia posar sobre la taula una reflexió que fa la Hannah Arendt sobre la violèn-
cia; és una filòsofa que hi ha reflexionat molt. I ella planteja que, en contextos on es dona 
violència, l’arbitrarietat d’aquesta, de la violència, vinculada sobretot a les conseqüèn-
cies imprevisibles de les accions humanes, fa que nosaltres no puguem parlar d’atzar 
quan es dona una situació de vulneració de drets, sigui a un funcionari o sigui a un pres.

Què vull dir? Que les situacions de violència i les agressions es donen, evidentment, 
perquè l’estructura, perquè el context, perquè la institució està en una situació en la que 
no és adequada per fer la funció que està fent. Per tant, desmuntem..., o el que volia era 
desmuntar la tesi de l’atzar, no?, de que les coses..., de que el fet que hi hagi una agressió 
a un pres o a una presa ha passat perquè en aquestes circumstàncies, etcètera, o perquè 
hi hagi una agressió a un funcionari o a una funcionària ha passat per una qüestió con-
creta de l’atzar. No, ha passat perquè estructuralment hi ha una situació que no es pot 
estar assumint.

Per tant, a mi la tesi em porta a que hem de repensar tota la institució, hem de re-
pensar la lògica del sistema penitenciari, i amb dues idees principals. La primera és  
recuperar la lògica inicial del sistema penitenciari, que és la reinserció i no el càstig. I en 
clau de reinserció, pensar quines mesures es poden fer perquè la institució penitenciària 
camini cap aquí. I aquí –i ja ha sortit– hi ha un grup de treball sobre el règim especial, els 
DERT. I, en aquest sentit, aquesta és una de les reflexions que més es posa sobre la taula: 
que no pot ser un càstig, i que, a més, el departament insisteix en que és un tractament, i 
nosaltres insistim en que l’aïllament no pot ser mai un tractament. Però, bé, això es vin-
cula directament amb la massificació a les presons o amb la manca de recursos, perquè 
moltes vegades..., o això és al que..., a les conclusions a les que està arribant el grup de 
treball és que el DERT acaba servint com a càstig perquè no hi ha més capacitat de fer 
res més, perquè no hi ha recursos, perquè no se sap com actuar per part del funcionariat.

I, per altra banda, també en la lògica de reinserció, molts dels delictes que porten 
els reclusos i les recluses a la presó actualment –i sobretot si mirem amb perspectiva de 
gènere i mirem les dones– són delictes econòmics, i hi ha moltíssima gent a presó per 
haver comès delictes econòmics. I, en aquest sentit, com la privació de llibertat no solu-
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ciona res, sinó que moltes vegades empitjora la situació de la persona presa. Per tant, la 
lògica de la reinserció no està funcionant.

La segona idea que nosaltres sempre posem sobre la taula, en clau de repensar el sis-
tema penitenciari, és la necessitat d’apostar per les mesures penals alternatives i la ne-
cessitat d’apostar perquè els jutjats de vigilància penitenciària puguin fer un seguiment 
més acurat i més proper del que passa dins dels centres penitenciaris. Evidentment, 
totes aquestes propostes tenen límits; el primer límit és el Codi penal, en el qual ni te-
nim competències ni tenim gaire capacitat de modificar, i el segon límit és les decisions 
independents de la judicatura, i com la judicatura moltes vegades decideix que decreta 
privació de llibertat a situacions que segurament es resoldrien molt millor amb mesures 
penals alternatives.

Tot i així –i en base a aquesta argumentació que he tractat de fer el més clarificadora 
possible–, vostès comparteixen la tesi que cal apostar per les mesures penals alternati-
ves i d’altres lògiques enfocades a la reinserció i no tant al càstig, per millorar la situa-
ció a les presons i, per tant, per acabar amb la violència a les presons, tant cap al funcio-
nariat com cap a les situacions de vulneració de drets humans dels presos i les preses? 
Vostès comparteixen la tesi que és important facilitar als jutjats de vigilància peniten-
ciària el seguiment més acurat del que passa dins dels centres penitenciaris i altres me-
sures de monitorització del que passa a dins?

I vostès han fet molt èmfasi en la formació. Jo, ja que parlem de violència als centres 
penitenciaris, vull preguntar-los també: el departament té el compromís –i em cons-
ta que així ho està fent– que és formació en clau de protocol d’Istanbul; vostès estan 
rebent aquesta formació? Coneixen l’eina? Com la valoren?

I ja per últim, han posat sobre la taula la necessitat d’un protocol per respondre a les 
agressions que pateixen. Poden detallar aquest..., ser més concrets amb aquest protocol? 
I aquest protocol només té la intenció de respondre a les agressions que rep el funciona-
riat, o és un protocol que també s’aplicaria en el cas de les agressions o les vulneracions 
de drets humans que es donen als centres penitenciaris per part del funcionariat? Com 
l’han pensat i amb quins mecanismes el proposen.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Només dir que ha emprat nou minuts en comptes de cinc. 
Jo crec que... (Veus de fons.) No, perquè jo crec que és interessant que tothom es pugui 
expressar, però anirem, entre tots, equilibrant els temps, no? Jo crec que és important, 
ho torno a dir, que tant els compareixents com els diputats, els grups parlamentaris, pu-
guin expressar les seves inquietuds.

Molt bé. Finalment, i per part del Grup Parlamentari Junts pel Sí, té la paraula la 
diputada Dolors Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Gràcies, president. I gràcies també al senyor Alberto Gómez, que ve en representació 
del CSIF, i del senyor Carlos de Ardanaz, que ve en representació de Comissions Obre-
res, per la seva compareixença. I començaré dient que de les seves intervencions es po-
dria desprendre que tenim una gran violència en les presons, una violència en general. 
Nosaltres..., no ens agradaria dir que hi ha tanta violència a les presons com sembla que 
han expressat aquí, sinó que s’observen, en tot cas, uns conflictes; uns conflictes reals en-
tre interns i uns conflictes també entre interns i funcionaris. Perquè és molt evident que 
l’entrada d’una persona a la presó produeix un xoc, un impacte negatiu en aquesta per-
sona que ha comés un delicte i, a més, si aquest delicte ha sigut tipificat com a violent.

En aquest sentit, les estadístiques ens diuen que els delictes violents són el segons 
en aquesta llista de delictes que es cometen. Aquestes persones que entren a la presó, 
com ha dit també –em sembla– algun altre company, han de conviure forçosament amb 
grups diferents: per una banda, amb companys privats de llibertat com ells mateixos i 
que han fet diferents delictes, i, per una altra banda, amb els funcionaris penitenciaris. 
Per tant, en aquest ambient no és rar, o diríem que és normal –«normal» entre cometes, 
tampoc no ho interpreteu malament– que es produeixin una sèrie de conflictes entre els 
presos i entre els presos i els funcionaris, per la privació de la llibertat.
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En aquest sentit, dir també, com han explicat vostès, que els funcionaris es troben 
diàriament en situacions de molt de risc i hem d’assegurar..., nosaltres, que estem aquí, 
hauríem d’assegurar que tinguin un lloc de treball segur i digne, ja que quan es pro-
dueixen conflictes són ells els que han d’intervenir, han d’actuar de mediadors i gestio-
nar-los de la manera millor possible. I s’ha de reconèixer –des d’aquí ho reconeixem– la 
bona feina que fan aquests treballadors penitenciaris.

Constatem també que aquests treballadors aborden amb la màxima diligència tots 
aquests conflictes perquè no hi hagi més violència o puguin generar més episodis de 
violència més gran. Per això hi han uns programes de formació dels treballadors dels 
centres penitenciaris; des de la direcció general acorden cada any amb el Centre d’Es-
tudis Jurídics i de Formació Especialitzada uns programes adequats a les necessitats 
d’intervencions en els conflictes que es poden generar en els centres. Però vostès ma-
teixos han dit que hi ha una carència de formació, que els sembla que aquesta formació 
s’hauria de completar; recollim, en tot cas, els suggeriments que han donat. Però també 
han dit que valoren positivament la formació que es farà des del centre de la policia de 
Mollet; això és, em sembla, el que he sentit, no?, que valoren positivament aquesta nova 
formació que es farà.

Segons les estadístiques..., que a mi tampoc m’ha arribat la que vostès han repartit 
per aquí, però segons les que he vist jo a dintre del departament, sembla que no aug-
menten els conflictes ni les agressions, ni entre els interns ni entre els interns i funcio-
naris. Perquè en les èpoques en què han hagut més interns –i això es veu a l’estadís-
tica–, ha disminuït el nombre d’agressions a funcionaris i amb el mateix nombre de 
personal penitenciari, que sempre s’ha mantingut estable, inclús quan ha disminuït el 
nombre d’interns.

A més, ara, amb el tancament de la Model –cosa que vostès veuen negativa–, nosal-
tres creiem que és una oportunitat per al conjunt del sistema perquè millori i perquè hi 
haurà més personal a cada centre. Per tant, vostès diuen que les agressions són produc-
te que..., són producte o es podrien evitar si hi hagués més personal, no?, si hi hagues-
sin més funcionaris, però sembla que aquestes estadístiques, doncs, demostren que no 
és així: inclús quan hi ha hagut menys interns, hi ha hagut..., s’ha mantingut estable el 
nombre de funcionaris. 

Han parlat també dels problemes de salut mental que afecten uns quants interns 
–problemes greus–; això és un estat en què les persones que tenen aquests problemes, 
doncs, de..., problemes greus de salut mental, tenen unes conductes molt més violentes i 
agressives. I no es que augmentin aquests problemes, també –almenys jo a les estadísti-
ques ho he vist–, sinó que es va mantenint aquest nivell de problemes. Però reconeixent 
aquest problema, sabem que des de la direcció general..., està impulsant un programa de 
salut mental, juntament amb el Departament de Sanitat, per donar, doncs, solucions a 
aquestes situacions amb què es troben.

També he notat que s’han referit a que hi hagi càmeres, em sembla, en els centres; 
però em sembla que ho valoren positivament. Nosaltres, també, això ho volem valorar 
positivament, que s’hagin posat aquestes càmeres, perquè s’ha de veure com una mostra 
de confiança vers els funcionaris de que fan bé la seva feina i que, en cas de denuncies 
falses, és un sistema de defensa vers el mateix funcionari. En tot cas, recollim les seves 
reivindicacions, que les traslladarem a la direcció general, i reconeixem la gran tasca 
que fan els funcionaris dels centres penitenciaris dia a dia, i reconeixem també que en 
un sistema sempre hi pot haver un marge de millora.

I, en tot cas, i perquè es parla tant de violència a les presons, no puc deixar de par-
lar de l’informe del síndic respecte a la violència a les presons, de l’any 2016. En aquest 
informe ens diu, després de les nombroses denúncies que té el síndic, d’interns cap als 
funcionaris, que només en dos casos el síndic conclou que pot haver-hi indicis de mal-
tractament.

I després també s’ha dit alguna cosa aquí, em sembla, algun company, de part dels 
DERT, i voldria subratllar que, en tot cas, només és un 2 per cent de la població reclosa, 
que és la més violenta, i que va..., doncs, i que s’envia a aquest departament dels DERT. 
I això vol dir, doncs, que el 98 per cent se suposa que no ocasiona cap problema i per això, 
doncs, no s’envia a aquests centres de reclusió per quan hi ha més situacions de violència.

I res més. Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, per donar resposta als plantejaments dels di-
versos grups parlamentaris, que han estat molts, tenen la paraula els compareixents, per 
un temps màxim, cadascun d’ells, de deu minuts. Té la paraula el senyor Carlos de Ar-
danaz.

Carlos de Ardanaz González

Bé, tractarem de resoldre les qüestions que puguem, perquè, clar, és complex, amb 
tantes preguntes, poder-ho analitzar només en un grup de treball, una vegada, en una 
intervenció de només deu minuts; així que no perdré més temps. Bé, en el cas de la in-
tervenció que ha portat el Grup Parlamentari de Ciutadans, l’augment de les agressions 
en el tema d’estiu, bé, és el que tenien..., el que estàvem comentant anteriorment: la plan-
tilla, quan es reforça per a períodes d’estiu..., perquè la plantilla, evidentment, està més 
que justa; el departament ho reconeix, fent aquests increments de plantilla, perquè, si no, 
no podrien quadrar ni els torns de períodes de vacances ni de descans dels treballadors.

I, evidentment, la formació es totalment insuficient, la que es porta a terme. Una 
xerrada, tot i que és agraïda..., perquè tenir una xerrada –abans, ni tan sols hi havia 
aquesta xerrada– és totalment insuficient. I valorem de manera totalment negativa que, 
de veritat, aquestes incorporacions de gent que no té cap experiència en l’àmbit peniten-
ciari, són incorporacions noves, només tinguin una xerrada de dues hores, un parell de 
dies, un parell de tardes, o un powerpoint, sense tenir cap tipus de pràctica, que evident-
ment haurien de tenir per poder-se incorporar amb garanties.

Després, la seguretat dels interns. Deixar la..., nosaltres fem referència a que el tema 
de la seguretat dels interns..., tractem de garantir-la, evidentment, i tractem de donar 
compliment al nostre mandat constitucional, que és garantir la seguretat dels interns, el 
que passa és que –ja ho he dit anteriorment– deixar zones sense vigilància presencial, 
amb..., tot i que s’agraeixen les càmeres de videovigilància, evidentment, nosaltres no  
ens oposem a que hi hagi càmeres de videovigilància, però són un sistema reactiu,  
no preventiu. Una agressió no s’aturarà perquè hi hagi una càmera gravant cap imatge, 
sinó que després permetran fer una anàlisi d’aquesta situació i veure què és el que ha 
passat, però no aturaran l’escalada de violència que es pugui donar.

Per això nosaltres el que diem és que hi hauria d’haver presència efectiva dels fun-
cionaris a la major part de les zones en les que es puguin donar aquestes situacions i és 
el que actualment no es dona. Perquè tu..., ara mateix, estem..., ho comentava el com-
pany i ara ho estàvem fent, és la mateixa anàlisi: és que, realment, hi ha moltes zones 
on no hi ha un funcionari que s’estigui ocupant de fer cap tipus de vigilància en aquesta 
situació; que sí que pot haver un sistema de videovigilància tancat o que un company ho 
estigui visualitzant, però visualitzar tres-centes, quatre-centes càmeres, de manera si-
multània, impossibiliten qualsevol tipus de reacció, almenys per aturar-ho, abans de que 
arribi a una escala de violència, diguem-ne, elevada o que pugui esdevenir en lesions o 
en qualsevol altre fet.

Aleshores, clar, el que nosaltres estem demanant és que aquesta situació als patis..., 
perquè s’ha fet també referència a les ràtios. Aquestes ràtios, evidentment, estan manipu- 
lades, no són quaranta funcionaris per cada pati; estem farts de sentir-ho. Se’ns va prome-
tre que mai es tornaria a fer referència a aquestes estadístiques per part del departament 
i ho vam agrair, però realment és un mantra que es va repetint moltes vegades. I de ve-
gades surt i ho lamentem profundament, perquè realment, als patis, la vigilància efectiva 
que hi ha, com a molt..., quan fèiem abans referència a quatre companys, estem fent re-
ferència a que alguns estan al búnquer, perquè han d’obrir i tancar les portes, i els altres 
estan a interior. I, a interior, de vigilància en un pati et pots trobar, en el millor dels casos, 
com a màxim, tres companys –com a màxim–, cosa que, moltes vegades..., en alguns, 
són, fins i tot, dos. I en altres departaments –que nosaltres ens hem queixat i ho hem de-
nunciat per activa i per passiva en molts àmbits i a totes les reunions que hem tingut–, fins 
i tot, companys que estan a interior sols, en alguns departaments específics. I hi han d’al-
tres que ni tan sols hi ha funcionaris, no hi ha treballadors sinó que hi han càmeres de vi-
deovigilància; que estan molt bé per a l’anàlisi posterior, però no per a l’anàlisi preventiu.

Després, es fa referència a l’escassedat de recursos: evidentment que hi ha una es-
cassedat de recursos i de formació. Hem reiterat, per activa i per passiva, que sí que és 
veritat que el CEJFE fa una oferta formativa, però evidentment no arriba a tothom, ni 
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de bon tros. I en extinció d’incendis..., evidentment que manca la seva presència efec-
tiva; o sigui, els protocols no es porten a terme en els moments que s’haurien de por-
tar. Perquè nosaltres hem destacat, per activa i per passiva, que hi ha moments en què 
la plantilla és mínima, i els protocols d’intervenció que s’han de portar a terme s’han 
de fer en els moments que la plantilla sigui mínima, no en el moment en què la planti-
lla és màxima; per exemple, en un torn diürn, perquè al torn nocturn hi ha menys tre-
balladors. Aleshores, no hi ha una intervenció prevista perquè no es fan protocols per 
als torns nocturns, que puguin complir de la mateixa manera, no es fan intervencions 
específiques ni..., i ho estem demanant, per activa i per passiva. Perquè, bé, no diré, per 
temes de seguretat, el nombre de funcionaris que hi ha, però el departament sí que pot 
fer-ho públic o comentar-vos-ho a vosaltres.

Després, les causes que provoquen que els interns estiguin més agressius, i el tras-
llat de la Model, si augmentarà la conflictivitat. Evidentment que el trasllat de la Mo-
del augmentarà la conflictivitat dels interns, és claríssim. O sigui, aquest nombre d’in-
terns..., ja molts han manifestat la seva intenció de no voler perdre el seu vincle amb 
la ciutat comtal, que és on ara mateix estan i on tenen les famílies. I l’empobriment de 
moltes de les famílies que estan ara mateix patint aquesta situació..., no només són els 
treballadors, nosaltres també parlem dels interns, evidentment. I això portarà repercus-
sions. No és el mateix anar a comunicar a un centre penitenciari que està a quaranta 
quilòmetres de Barcelona, que comunicar... amb la xarxa de transport públic que tu tin-
dries i les opcions que ho possibilitaran, amb el temps que puguin dedicar aquestes fa-
mílies a comunicar.

I això pot tenir una incidència en la violència? Evidentment que pot tenir una inci-
dència en la violència. Si la tindrà segur? No som endevins, no ho podem saber, però les 
estadístiques indicarien que sí; evidentment que sí. I com s’està portant a terme, hi ha 
molts interns que estan protagonitzant protestes actives dient que no es bo el tancament 
de la Model. No només ho diem nosaltres, també altres col·lectius s’han pronunciat amb 
relació a això, dient que desaconsellaven el tancament de la Model sense tenir un centre 
de substitució a l’àrea de Barcelona, com poden ser els jutjats –ja s’ho trobaran–; també 
els jutjats de l’àrea de Martorell i d’altres llocs.

Després, els diputats del Partit Socialista de Catalunya han fet també referencia a les 
carències de personal. Destacar-ho un altre cop: la relació de llocs de treball la fixa el 
departament. No han donat compliment, ni ells mateixos, a les xifres que ells fixen com 
a personal que hauria d’estar prestant serveis. O sigui, l’RLT no la fixem els sindicats, 
que moltes vegades es fa referència als sindicats; no, la fixa l’Administració i no dona 
compliment a aquestes xifres que ella mateixa fixa, com la plantilla que hauria de tenir 
per prestar serveis a un centre penitenciari.

Més coses... Per no repetir-me, perquè, clar, moltes vegades heu fet les mateixes pre-
guntes. La formació que s’hauria de donar. Ho estàvem parlant ara, la formació s’ha de 
fer en protocols d’intervenció, en autoprotecció dels treballadors, en extinció d’incen-
dis, en intervenció i protocols d’aïllament; la formació ha de ser pràctica en resolució de 
conflictes; facilitar sobretot l’accés d’aquests treballadors no posant traves en els matei-
xos centres, que quan es demana un curs de formació, que finalment t’han autoritzat i 
has tingut la sort de que te l’autoritzin a priori perquè t’ha tocat, de les quaranta places 
que podria tenir, per exemple aquest curs o aquesta acció formativa..., hem fet referèn-
cia a la totalitat del col·lectiu, estem parlant que som més de cinc mil treballadors i que 
alguns cursos tenen..., l’oferta formativa són quaranta places. No farem les xifres totals, 
perquè evidentment no tots els cursos que es fan de formació –i si es fa d’aquesta ma-
nera seria manipular les dades– són amb referència a prevenció d’agressions, ni molt 
menys; n’hi ha de tot tipus, per al personal penitenciari. Aleshores, que no es denegui 
l’assistència a aquests cursos i que es faciliti per part de les direccions dels centres, cosa 
que moltes vegades no s’està permetent.

Els diputats de Catalunya Sí que es Pot feien referència també a la manca de perso-
nal, han fet també referència a l’edat de jubilació dels treballadors... Ho hem comentat 
per activa i per passiva: cal que sigui el Govern i els grups parlamentaris del Parlament 
que instin una proposta que modifiqui l’edat de jubilació. Cal introduir coeficients de 
modificació de l’edat de jubilació –ho estem dient per activa i per passiva–, no pot ser 
que la gent amb seixanta-quatre anys estigui en un pati corrent rere d’uns interns per re-
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duir-los. La situació d’aplicar els protocols que es portarien a terme no són els mateixos 
per a gent amb una edat específica que a una edat diferent. La manca de segones activi-
tats: no tenim concretats uns específics llocs de segona activitat; sí que es pot demanar, 
evidentment, com qualsevol treballador públic, però tu no tens aquest marge de tenir 
una concreció en els llocs que et podien distribuir.

Més coses: l’increment de presos als centres. És el que estàvem dient: les xifres per 
a nosaltres són lamentables. Les xifres que van traslladar de part del departament..., 
moltes de les cel·les, en primer lloc, no estaven operatives. Molts són mòduls de vida. 
Es van mesclar tots els mòduls, que eren no només residencials –que és els que són ha-
bitualment, que són els ordinaris–, sinó els mòduls especials –infermeria, ingressos... 
Amb això va sortir un còmput de places que no és ni molt menys real. Moltes de les cel-
les dels mateixos mòduls de vida es fan servir per fer compliments de sanció en cel·la, 
principalment, i que es porten a terme en els mateixos mòduls on estan residint, no són 
els departaments especials sempre. Aleshores, hi han d’haver cel·les disponibles per te-
nir aquestes intervencions i aquestes casuístiques que es poden donar; no tenim el cent 
per cent de les cel·les.

I les xifres que es donaven de la situació dels centres penitenciaris..., l’únic que real-
ment s’apropava una mica a la realitat era Mas d’Enric. I Mas d’Enric ho era perquè 
precisament no tenia la depuradora d’aigües com es podia tenir i no tenia operatives to-
tes les altres zones. És a dir, aquest percentatge de capacitat que tenia no era ni tan sols 
real, perquè realment els interns estaven massificats en certs mòduls. Que tenen molta 
més capacitat? Sí, quan el centre estigui en plenes condicions, perquè, de fet, les guàr-
dies i els treballadors que hi han..., no hi ha, ni molt menys, ni per obrir la resta de mò-
duls.

Per això, a la primera part de la intervenció he explicat que ara mateix el departa-
ment estava oferint –i ho vol, i ho oferirà– cent seixanta places perquè hi hagi gent que 
marxi. Però gent que marxi; no gent de nova incorporació, sinó gent de centres peniten-
ciaris que estan prestant serveis actualment. Això reduirà les plantilles. O sigui, aquesta 
gent que de la Model estan fent tant el discurs de que realment es massificarà..., bé, in-
crementarà el nombre de treballadors als centres penitenciaris del voltant de Barcelona, 
als quaranta quilòmetres. I tanta referència que s’ha fet als acords a què s’han arribat, 
no és real, perquè de facto, després, la gent marxarà a l’altre centre per poder continuar 
l’obertura i la segona i la tercera fase d’obertura del centre Mas d’Enric. Per això a la 
primera part de la intervenció estava dient que el tancament de la Model el que permet 
és obrir Mas d’Enric per la cara.

Continuem. El Partit Popular de Catalunya: «Creuen que a conseqüència de la Mo-
del, els interns, les places disponibles, es podrien produir aglomeracions i un desborda- 
ment de la vigilància?» Evidentment que sí –evidentment que sí–, perquè nosaltres, per 
poder complir les zones de la vigilància..., si tu ara mateix incrementes a tots els depar-
taments, has d’incrementar el nombre de gent que estigui realitzant la vigilància dels 
departaments i a totes les zones. No és el mateix treballar amb cent interns per mòdul 
que treballar amb cent cinquanta interns per mòdul, i evidentment –que és el que he co-
mentat anteriorment–, les situacions que es poden esdevenir durant el servei, doncs, en 
seran evidentment més si tu tens més treball, més interns.

Després, el nombre de funcionaris. Ens han preguntat, de la plantilla total, quin és el 
nombre de funcionaris de vigilància. L’àrea de vigilància aproximadament està al vol-
tant dels 3.000, 3.100; aquests són els que realment estarien prestant vigilància. Sí que 
es veritat que hi haurien també les de prestacions que també estan amb relació amb els 
interns, però no amb una relació de vida ordinària ni el que seria vigilància pura i dura; 
però estaria al voltant d’aquí. I és el que comentàvem anteriorment, tot i que aquesta si-
gui la xifra, els torns i els horaris que estan fixats i tal com consta tot, estem parlant de 
que com a molt hi haurien..., la mitjana són tres funcionaris, i ja tocaríem fusta amb que 
en fossin quatre en un servei per garantir-lo, sigui el mòdul de set, de setanta interns, si-
gui el mòdul de cent, sigui el mòdul de cent vint.

Després ens han demanat les dades del desglossament dels interns, com eren els 
traslladats, els psiquiàtrics... Aquestes dades òbviament les disposa el departament i su-
poso que gratament, si li ho requeriu, us ho haurien d’intentar donar. I esperem que així 
sigui, perquè puguem tenir-ho tots.
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Més coses: la incidència de les sancions que s’apliquen al règim penitenciari. Les 
sancions són..., n’hi han de molts tipus; és el que estàvem comentant: no només és el 
règim de departaments especials, sinó que també n’hi ha moltes que es dona el compli-
ment a la mateixa cel·la, als mateixos mòduls de residència, i, clar, aquí nosaltres... Això 
és legislació, i és legislació penitenciària, aleshores aquí nosaltres, com a part de..., res-
ponsables dels treballadors, podem fer propostes, però evidentment són iniciatives le-
gislatives de què nosaltres no tenim la competència.

Després, les despeses davant l’agressió, qui les sufraga? L’Administració posa a càr-
rec dels treballadors el servei..., tenen, per demanar, un servei jurídic i assessorament 
i que els representi, sempre que no vagin en contra dels interessos de l’Administració. 
Això té moltes parts per analitzar. I una seria, per exemple, si els interessos de l’Admi-
nistració és que jo vull repetir contra l’Administració; òbviament, l’Administració no ho 
costejarà si jo crec que, per exemple, l’Administració ha sigut la que ha vulnerat el meu 
dret de garantir la meva seguretat.

Més coses... És que dels cursos ja hem parlat abans, l’expectativa dels centres fu-
turs..., han fet referència a l’expectativa dels centres futurs i del pla de 2025, i dels nous 
centres. Nosaltres ja ho hem dit per activa i per passiva: desconfiem molt de les paraules 
dels representants polítics que hem tingut i dels nostres gestors. Òbviament, tota la ca-
suística que hem tingut i tots els anys anteriors és el que ens ha portat aquesta descon-
fiança. I hi som amb fets, no només amb paraules; o sigui, si analitzem totes les situa-
cions i com han quedat les nostres..., bé, totes les coses que teníem els treballadors, com 
era l’interès que està mostrant el departament en conciliació de vida familiar i en altres 
situacions que..., no sembla que..., tot el que no siguin vots, doncs, pot semblar que mol-
tes vegades no interessa als nostres gestors.

Desconfiem i no tenim cap certesa de que el 2025 s’acabi fent el centre de preventius 
i el centre de dones. De fet, estan vinculant anàlisis..., són coses pressupostades. Sí que 
entenem que s’ha de fer d’aquesta manera, però són promeses. En cap cas s’hauria d’ha-
ver tancat el centre penitenciari de la Model sense tenir un centre de preventius cons-
truït. I, de fet, l’acord que es va signar amb Barcelona, amb l’Ajuntament de Barcelona, 
permetia mantenir els usos de la Model fins que aquest centre es portés a terme i la si-
tuació penitenciària ho permetés. Nosaltres considerem que la situació penitenciària ac-
tual no ho permetia ni molt menys.

Més coses. A la companya de la CUP: no hem entregat les còpies perquè no teníem 
més còpies. Realment no tenim cap problema amb que pugueu fer-ne alguna còpia, o si 
hi hagués alguna fotocopiadora...., l’hauria fet amb molt de gust; però no n’he pogut fer 
entrega per això; i als companys de Junts pel Sí també.

Han fet referència que els interns es poden fixar en mòduls específics, ja que les pla-
ces dels interns amb les afectacions pel tipus... Bé, comentar-vos que les places ara ma-
teix per als interns que tenen situacions, diguem-ne, d’afectacions de tipus mental, no hi 
ha ara suficients places al departament; no les té –no les té. Ara mateix, al règim que hi ha  
per a psiquiatria, són per als interns que realment tenen..., és que no hi ha suficients pla-
ces. O sigui, això només és veure els mòduls que hi ha i veure els interns i la ràtio de la 
medicació, els tractaments que estan portant a terme o que tenen els interns, i aleshores 
es veurà que molts dels interns estan convivint en vida ordinària amb altres interns que 
no tenen aquestes situacions; ho hem dit un munt de vegades.

Bé, també comentar que al DERT..., el que van comentar els companys quan van 
assistir les anteriors vegades, que precisament al DERT s’intensifica el tractament; o si-
gui, la ràtio de professionals i d’interns s’incrementa. O sigui, un cop tu tens uns interns, 
precisament s’incrementa el nombre de professionals i la ràtio per..., tant a tractament 
com a vigilància.

Amb referència al protocol d’Istanbul, nosaltres també hem fet molt..., hem destacat 
moltes vegades que el que volem és que puguin formar-se tots els treballadors, i encara 
estem esperant que hi hagi un pla real que arribi a tots els treballadors.

Més coses. Bé, els diputats de Junts pel Sí han fet referència a que no hi ha tanta 
violència i als conflictes entre interns i amb els funcionaris... Si consideren que 313 in-
cidents violents amb intenció d’agredir els treballadors no són tants, doncs, m’agrada-
ria que veiessin algun altre col·lectiu que s’apropi a aquestes xifres, amb noranta-quatre 
agressions consumades. Estem parlant de més de tres-cents incidents violents en un any.
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S’ha parlat de normalitat, i s’ha fet referència a la paraula «normal» que es donin 
aquests conflictes. Nosaltres no entenem que això sigui normal, ni molt menys –ni molt 
menys–, i que en cap cas s’ha de permetre que aquesta justificació de normalitat ens porti 
a no actuar de cap manera. Nosaltres el que estem demanant és que hi hagi un pla preven-
tiu clar, precís, per poder abordar aquestes situacions, i actualment el que hi ha és insu-
ficient. Si fos suficient no hauria passat aquesta situació i veuríem com estan baixant les 
xifres; cosa que no és així, perquè, com han dit i han comentat, el nombre d’interns ha 
baixat, les xifres marquen que han pujat les agressions. Ara han tancat un centre peniten-
ciari. És important que tinguin en compte que dels centres penitenciaris de Catalunya que 
hi havia, ara tanquen el que realment ha sigut el que..., quan hi han hagut increment d’in-
terns, i quan hi han hagut canvis de política, quan hi han hagut canvis de normativa peni-
tenciària, quan hi han hagut canvis de legislació penal i ens ha incrementat el nombre de 
la població reclusa, ha sigut el que realment ha pogut pair tota aquest increment d’interns 
que es podia donar. Ara ja no estarà, si finalment es tanca la Model, tingui-ho en compte.

El tancament de la Model com a positiu, perquè significarà... Han fet un esment com 
si el tancament de la Model fos positiu perquè a l’incrementar el nombre de funciona-
ris disminuiran les agressions. Això no és real, perquè ja li he comentat anteriorment 
que no estan incrementant les plantilles realment. Hi han hagut moments en què hi han 
hagut més treballadors encara, als centres penitenciaris, dels que quedaran ara amb el 
tancament de la Model. El que estan obrint –i els ho torno a repetir– és Mas d’Enric de 
manera gratuïta, sense incrementar el nombre de treballadors, perquè ara marxaran dels 
centres del voltant de Barcelona, o els que vulguin marxaran a Mas d’Enric i permetran 
que s’obri totalment una presó que tota la primera fase només va pair els treballadors 
que hi havien al Centre Penitenciari de Tarragona, cosa que tota la resta de treballadors 
van sortir dels centres penitenciaris de Catalunya, de la resta, abaixant el nombre de 
funcionaris. Ara els de la Model aniran a centres penitenciaris del voltant de Barcelona. 
D’aquests funcionaris, molts marxaran també a Mas d’Enric. Això reduirà notablement 
el nombre de funcionaris que quedaran als centres penitenciaris i, en tot cas, no s’arriba-
rà a les RLT, que són les relacions de llocs de treball que haurien de tenir, a cap centre.

El tema de les càmeres ja l’hem comentat, que és positiu, evidentment, però prèvia-
ment no serveixen per prevenir les agressions, sinó per a l’anàlisi de dades, ja ho hem dit.

I els informes del síndic..., bé, totalment d’acord, o sigui, nosaltres ja saben que no 
tenim cap problema en això.

En tot cas, també –i sé que m’estic estenent segurament en el temps–, agraeixo als 
companys de presons la professionalitat que mostren sempre, perquè realment són els 
que sustenten i són els que aguanten tot això, i els que..., tot i que aquesta situació de 
violència que s’està donant als centres penitenciaris sigui la que és, són els que realment 
estan fent que s’aguanti tot el tema, perquè, si no, no s’aguantaria de cap de les maneres, 
i és només amb la seva professionalitat. I sobretot que s’insti el Govern perquè es pren-
guin mesures concretes per reduir aquest nombre d’agressions.

El president

Moltes gràcies, senyor De Ardanaz. Ara té la paraula el senyor Alberto Gómez.

Alberto Gómez Martín

Bueno, pues, por orden, también.
Al Grupo Parlamentario de Ciudadanos. ¿Causas de mayor agresividad? Pues, de 

eso se trata, de analizarlo a ver el porqué, los motivos de este aumento. ¿Épocas? Evi-
dentemente, coincidiendo con las épocas vacacionales: verano, Navidades... ¿Por qué? 
Porque es cuando la gente coge..., cuando los compañeros cogen vacaciones. Los inter-
nos están, los funcionarios en un porcentaje, pues, no están; por lo tanto, aumentan las 
probabilidades de que haya algún altercado.

¿El traslado de la Modelo? La gran incógnita de este año. Pues, de momento ya ha 
habido alguna situación crítica de internos negándose a ser trasladados. ¿Qué pasará en 
el futuro? Ya lo veremos.

Los interinos, si reciben alguna formación: no, ninguna. ¿Formación específica en 
incendios? Yo hablo de mi centro, donde yo trabajo. En Brians 2, anualmente o bianual-
mente se hace un monográfico de unas tres, cuatro horas de duración, de extinción de 
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incendios, pero en espacio abierto. Se nos lleva a la zona de mercaderías, se queman 
cuatro palés, nos dan un extintor y «¡apaga!».

Claro, viendo que este año ha sido como muy propenso a quemarse celdas, ahí es 
donde reside el problema: unos cuantos compañeros han tenido que ir a urgencias por 
inhalación de humo y por no tener la formación específica y adecuada, ¿no? Durante 
una temporada tuvimos equipos de respiración que los teníamos desfasados, no había 
ningún control sobre ello. Creo que a día de hoy esto está más regulado.

¿La dotación por módulo? Pues, lo que os decía yo en mi intervención, y no voy a re-
petir lo que ha dicho Carlos, pero insuficiente totalmente –totalmente.

Al Grupo Socialista. Lo mismo: falta de personal... Tipo de formación. Pues, desde 
CSIF consideramos que debería de ser una formación dirigida a habilidades de comuni-
cación, a cómo saber aislar un problema o que no llegue a convertirse en un problema. 
Evidentemente que sí, por supuesto, y son cosas que se tienen que ir reciclando. Tene-
mos internos de una tipología muy variada, muy diversa, y no puedes actuar de la misma 
manera con un interno que con otro, eso por supuesto. Entrada en celda, defensa perso-
nal, extinción de incendios... Todo lo que vaya en pro de nuestra seguridad y del interno.

Salud mental. Pues, me consta que en Brians 2 se están haciendo unas obras para po-
der dar cabida a más internos con patologías mentales. Lo que desconozco es la cantidad 
de internos que hay repartidos por los módulos tomando medicación psicotrópica o me-
dicación por una enfermedad mental; lo desconozco, pero más de los que nos gustaría.

Al compañero de Catalunya Sí que es Pot. En cuanto a la protección jurídica..., la 
pregunta se la plantearé yo de manera diferente: ¿no puede ser que hayan aumentado las 
agresiones porque ellos saben que no va a haber una repercusión a su acto? Pregunto. 
No lo sabemos, sería una cuestión a tener en cuenta y a analizar.

¿Quién notifica al juzgado de guardia? Pues, evidentemente tiene que ser el centro 
quien lo notifique. ¿Que se hace en el cien por cien de los casos? No. Nos gustaría que 
fuese un poco más..., que se controlase un poco más estos actos.

A la diputada del Partido Popular. Funcionarios de vigilancia, como ha dicho Car-
los, estamos en el orden de los tres mil. Lo mismo: diferentes turnos... Por lo tanto, el 
interno está veinticuatro horas, nosotros no estamos veinticuatro horas; por lo tanto, la 
ratio no tiene nada que ver con la real.

Los tipos de agresiones. Esto es un dato que a mí me gustaría tener. No sé cuántos 
se producen en un traslado, no sé cuántos se producen en un cacheo, no sé cuántos se 
producen como consecuencia de una pelea. Lo que sí sé es que la mayoría de ellos se 
producen en una situación de inferioridad, evidentemente –de inferioridad numérica.

Las sanciones, pues, no sé, no sé qué tipo de sanciones se aplican. No hacemos un 
seguimiento, luego, de si hay una propuesta de primer grado... Exactamente no lo..., lo 
desconozco, no le puedo contestar.

¿Falta de formación? Pues, sí, insistimos. ¿Inhabilidades sociales en comunicación? 
Sí. Esta no es que falte, es que directamente es inexistente; no existe, directamente.

Para la diputada de la CUP. Existen agresiones hacia funcionarios, pero retoman-
do la definición de «agresión» que decía al principio de mi intervención, para que haya 
una agresión tiene que haber una voluntad de agredir. Por lo tanto, yo niego que haya 
agresiones a internos. Agresiones no. Que un interno, como consecuencia de una reduc-
ción, se pueda golpear o pueda tener que ser visitado por los servicios médicos, puede 
ser, por supuesto. Agredir con la intención de agredir lo niego totalmente, radicalmente.

Cualquier medida penal alternativa, si es beneficiosa, sería bien recibida por cual-
quier profesional del medio penitenciario.

El protocolo de Estambul, pues, todavía no está instalado, no nos han dado la forma-
ción necesaria; por lo tanto, lo desconozco.

Y el protocolo que solicitamos es un protocolo que va desde el minuto uno en que 
sufres una agresión hasta un seguimiento en el tiempo que estés de baja. Si es que tienes 
que estar de baja, pues, una atención psicológica, o la atención médica que requieras, o 
si te tiene que visitar el médico, o en qué casos te tienes que ir a la mutua. Pues, es un 
protocolo que no deje lugar a un vacío legal, que nos proteja desde el primero hasta el 
último momento.

Y, bueno, a la diputada de Junts pel Sí. Yo creo que es la única persona que ve que 
no ha habido un aumento de agresiones. Y justificar que sea normal que puedan existir 
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esos conflictos..., mañana me dará más miedo ir a trabajar, la verdad. Creo que se tienen 
que instalar las cámaras, estoy totalmente convencido. También es verdad que una cá-
mara no va a evitar que haya una agresión. Creo que se tiene que hacer un seguimiento 
más exhaustivo a los internos con enfermedades mentales.

Y para terminar, hace un año o dos años se sacaron de la manga un maravilloso 
plan quinquenal, y en mi centro, en Brians 2, de 320 GSI –genéricos servicio interior–, 
teníamos que llegar en cinco años..., de 2015 a 2020, teníamos que llegar a 270, si no 
recuerdo mal; se tenían que reducir en..., o 288 o algo así; se tenían que reducir en cua-
renta plazas. A día de hoy ya lo hemos cubierto. En dos años ya está cubierto este plan 
quinquenal, tenemos cincuenta menos, aproximadamente.

Por el contrario, se ganaría en genéricos área mixta vigilancia, que es lo mismo que 
el genérico servicio interior, pero no hace noches. Ese tenía que ganar unas treinta y 
seis plazas. No hemos ganado treinta y seis plazas. El recorte nos ha llegado, pero el 
superávit no lo hemos recibido todavía. Entonces, creo que es una de las carencias en 
las que se tiene que incidir con más atención.

Y ya está.

El president

Moltes gràcies, senyor Gómez. La senyora Mireia Vehí havia demanat... En principi 
no hi ha torn, si... (Veus de fons.) No, en principi no hi ha la segona ronda. Però si vol fer 
servir..., un minut, si us plau.

Mireia Vehí i Cantenys

Sí, un minut. No, vull dir, jo he intentat explicar, de manera..., sense ofendre a nin-
gú, algunes posicions, però és que em sembla que no ens hem entès. Això no és funció 
pública, diguéssim, això és un espai per parlar de la violència a les presons, on estan bé 
els greuges, diguéssim, laborals que vostès tenen, però no seria la funció d’aquest espai. 
Això és el primer tema.

Jo els he fet moltíssimes preguntes molt concretes que vostès no han contestat. No sé 
si no m’he expressat bé o alguna cosa... Els les faré formulades d’una altra manera. És a 
dir, els he demanat què en pensaven vostès, si les mesures penals alternatives eren adients.  
És a dir, vostès pensen que és adient buidar presons? O vostès pensen que el millor que 
s’ha de fer és generar encara més espais de violència?

I ja per acabar, perquè m’ha donat un minut: vostè ha parlat de manipulació de da-
des, d’incompliments per part del departament. Jo no soc el grup parlamentari que dona 
suport al Govern, però vull ressaltar-ho perquè és greu. I vostè ha negat agressions per 
part de funcionaris a presos en tots els centres penitenciaris de Catalunya. Vostè és 
conscient que està mentint en seu parlamentària?

Gràcies.

El president

Volen fer ús de la paraula?

Alberto Gómez Martín

Yo hablo del centro penitenciario en el que yo trabajo, evidentemente. Pero defiendo 
el colectivo no de una forma..., porque haya que defenderlo, sino porque conozco la pro-
fesionalidad en el medio en el cual trabajo y porque ciñéndome a la definición, para mí 
esa definición es muy importante: que exista la voluntariedad de causar mal a alguien. 
Yo eso en mi centro, desde luego, lo niego rotundamente.

El president

Moltes gràcies. (Carlos de Ardanaz González demana per parlar.) Sí, senyor De Ar-
danaz, digui, digui...

Carlos de Ardanaz González

Sí. No sé si són conscients que avui han vingut aquí els representants dels treballa-
dors, d’acord? Ho dic perquè estem representant els treballadors i comentant les situa-
cions que els estan esdevenint als treballadors. Suposo que després, quan vinguin els 
altres compareixents, cadascú farà la seva aportació amb referència al que representa. 
Evidentment, jo represento el col·lectiu dels treballadors.
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Després, la presó no considerem que sigui un espai de violència, com vostè acaba de 
dir ara mateix. (Veus de fons.) No, no és que no l’he entès, és que... Ho dic per respectar 
el torn sobre quan parlem un i quan parla l’altre. Jo l’he escoltat. Aleshores, jo no entenc 
la presó com un espai de violència. Estem parlant de que hi ha situacions específiques 
en què es pot donar la violència i que l’Administració és la responsable de que això es 
minimitzi o es porti a la quota zero. I això és el que nosaltres estem manifestant aquí. 
Per part de totes les situacions que siguin, entre interns, entre les que siguin, qualsevol 
situació de violència al centre.

Si recorda com jo he fet la..., abans, quan he contestat, estàvem parlant d’incidents 
violents –incidents violents–, no parlàvem només d’una sèrie de coses, incidents vio-
lents.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor De Ardanaz.
Gràcies al senyor Gómez un altre cop; gràcies al senyor De Ardanaz, i gràcies tam-

bé a les dues organitzacions que vostès representen per haver estat aquí amb nosaltres i 
poder respondre a les preguntes, als suggeriments i a les reflexions que han fet els dis-
tints grups parlamentaris.

Ara continuarem amb els dos directors generals. Vostès, si volen continuar aquí a 
la sala, no hi ha cap problema, prenen seient en un dels llocs que està entre el públic i 
poden... I si volen marxar, doncs, vostès... Què prefereixen, quedar-se?, volen marxar? 
(Veus de fons.) Marxen? Doncs, els acompanyo un moment.

Cinc minuts, si us plau.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i tres minuts i es reprèn a tres quarts 
de cinc i tretze minuts.

El president

Bé, doncs, continuarem amb la sessió.

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris per a 
informar sobre la violència als centres penitenciaris

357-00383/11

I primer donar, lògicament, la benvinguda tant al director general de Serveis Peni-
tenciaris com a la directora d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

I té la paraula ja, directament, el director general, Amand Calderó. (Pausa.) Per un 
temps màxim, també, de quinze minuts.

El director general de Serveis Penitenciaris (Amand Calderó Monfort)

Bé; moltes gràcies, president. Membres de la Mesa, diputades, senyors diputats, 
també, representants de les organitzacions sindicals, tot i que em sembla que finalment 
han marxat...

El president

Sí.

El director general de Serveis Penitenciaris

Jo, d’entrada, dir-los que, des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, nos-
altres entenem la missió de la nostra organització com una aposta decidida per acom-
panyar els processos de reinserció de les persones, tot això en el marc del mandat 
d’execució penal. Treballem perquè el sistema penitenciari català es caracteritzi per un 
veritable impuls a la reinserció i a la rehabilitació, tot garantint la convivència, la custò-
dia i la seguretat, amb un escrupolós i absolut respecte als drets humans i a la dignitat 
de les persones.

Comptem amb un bon model d’execució penal, però tenim molt clar també que ens 
imposem sempre una actitud de constant anàlisi, avaluació, innovació i millora, que  
ens permeti anar avançant en l’objectiu i ser més efectius en l’objectiu de la reinserció.
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Nosaltres apostem amb convicció per la intervenció en els interns i les internes, 
orientada a millorar les seves capacitats, i orientada a donar els recursos per a la rein-
serció. Per això perseverem en la idea de que els centres penitenciaris, l’organització 
ambiental dels centres penitenciaris, ofereixi oportunitats d’aprenentatge i que incentivi 
les conductes prosocials.

Nosaltres apostem per una idea de seguretat que és una mica diferent de la que hem 
sentit en les anteriors intervencions. Nosaltres pensem que la seguretat ha de ser una 
seguretat dinàmica, que es genera precisament en la normalització i en la dinamització 
de la vida dels centres penitenciaris; és a dir, també amb l’activitat, amb la interven- 
ció en programes de tractament, amb treball productiu, amb formació, la formació 
d’adults, activitats esportives, activitats d’animació sociocultural, etcètera, no?

Orientem la nostra tasca perquè tots els professionals, sigui quina sigui la seva fun-
ció –siguin funcionaris de servei interior, siguin psicòlegs, siguin juristes, siguin mes-
tres–, tots comparteixin d’alguna manera l’objectiu formatiu, educatiu i terapèutic de 
l’organització, tot garantint evidentment la custòdia i la seguretat.

Nosaltres estem convençuts, absolutament convençuts, que tots els professionals po-
den ser agents de canvi; també els funcionaris que anomenen «funcionaris de vigilàn-
cia» –que a mi sempre m’agrada molt més parlar de funcionaris de servei interior–, fun-
cionaris que tenen unes funcions determinades, però que evidentment han de compartir 
també l’objectiu, que és la missió de la reinserció.

Nosaltres posem les persones en el centre de la nostra actuació amb l’objectiu d’as-
solir el desistiment de la carrera delictiva, i garantir, per tant, expectatives de futur. Tre-
ballem, intentant individualitzar, amb programes individuals de tractament. 

Dit això –i, una mica, enllaçaria ja amb les intervencions que hi ha hagut abans, 
també–, la convivència en un centre penitenciari és quelcom complex. Negar que hi 
puguin haver episodis de conflictivitat entre interns, i entre interns i funcionaris, seria 
evidentment fer demagògia, perquè evidentment això passa. Tanmateix, estem conven-
çuts que el nivell d’incidents en els centres penitenciaris de Catalunya és un nivell baix.

Les organitzacions sindicals parlen d’un increment de les agressions als treballa-
dors. És evident que la tasca dels treballadors d’un centre penitenciari no està exempta 
de risc. Precisament un dels valors que defineix el nostre sistema penitenciari és la in-
teracció entre funcionaris i interns amb l’objectiu de treballar els hàbits de conducta. Si 
els funcionaris de vigilància estiguessin tancats en una cabina, evidentment minimitza-
ríem absolutament els riscos, però la nostra aposta és precisament per la interacció entre 
els professionals i els interns.

És evident que treballem amb un perfil de població amb molts dèficits, i, per tant, 
es podran produir agressions i situacions de dificultat, no? Però no podem acceptar ni 
compartir que hi hagi un increment preocupant, per bé que només que n’hi hagués una, 
d’agressió, ja ens preocuparia, i evidentment, doncs, ens ocuparia l’anàlisi d’aquesta 
agressió. Però evidentment no podem acceptar que hi hagi un increment preocupant en 
els centres penitenciaris.

En aquest sentit, vull destacar que des que vàrem assumir la direcció de la políti-
ca penitenciària el nou equip de govern, nosaltres vàrem definir criteris molt rigoro-
sos i transparents en l’anàlisi i en el registre dels incidents..., en l’anàlisi i en el registre 
informàtic dels incidents, de manera que és molt difícil comparar les dades dels anys 
anteriors al 2016. Concretament vàrem fer una ordre de servei 1/2016, que defineix les 
diferents tipologies d’incidents, regula el procediment per a la recollida de dades i els 
criteris per classificar la seva gravetat, varia i sistematitza aquests criteris, reduint els 
marges d’interpretació. Com a conseqüència, com els deia, els resultats recollits el 2016 
no es poden comparar amb anys anteriors, on no s’aplicava, evidentment, doncs, aques-
ta ordre de servei i aquest rigor.

Cada mes, de forma sistemàtica i normalitzada, ens reunim amb els sindicats, cosa 
que tampoc es feia, per fer seguiment dels incidents, i tots ells són objecte d’una anàlisi 
exhaustiva, a fi i efecte de corregir i millorar els protocols d’actuació. Els professionals 
reben una formació adequada –després en parlaré–, segueixen uns protocols que mini-
mitzen evidentment els riscos, i desenvolupen tots ells una feina de qualitat, que nosal-
tres reconeixem i posem en valor.
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Tanmateix, és cert, com han manifestat abans els sindicats, que hi ha una problemà-
tica creixent, en els centres penitenciaris, d’interns afectats per algunes patologies de 
salut mental que acaben generant alguns problemes de conducta. Això no ho hem negat 
mai, i evidentment és un tema, doncs, que s’ha d’abordar. En aquest sentit, comentar 
que des del Departament de Justícia i el de Salut estem ultimant un pla de millora en 
l’atenció a aquesta problemàtica. Estem contents; estem contents del model que tenim. 
Estem satisfets del model que tenim, però pensem que evidentment hi ha marge de mi-
llora i el volem millorar, i per això els dos departaments estem duent a terme aquest tre-
ball per tal de millorar-lo.

Garantir la bona convivència és quelcom imprescindible per poder treballar la mis-
sió de la reinserció. Per això nosaltres, quan vàrem presentar les prioritats de la le-
gislatura, en vàrem presentar algunes, que esmentaré avui, que justament incidien en 
aquest..., directament en l’abordatge de les situacions de conflictivitat en els centres pe-
nitenciaris. Però evidentment de tot tipus de violència, no només d’un tipus de violèn-
cia. Deixeu-me, doncs, destacar-ne algunes d’aquestes prioritats.

Vàrem parlar de l’aposta del departament per treballar en l’aplicació i adaptació del 
protocol d’Istanbul en l’àmbit penitenciari. Aquí –em sap greu també, doncs, no tenir la 
possibilitat de confrontar-ho amb els companys dels sindicats–, nosaltres vàrem assu-
mir aquest compromís d’adaptar el protocol d’Istanbul. I, en aquest sentit, conjuntament 
amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, vàrem dissenyar un pla de 
formació a quatre anys vista, que ja s’ha posat en marxa.

Destacar que durant l’any 2016 hem desenvolupat ja cinc activitats de formació per 
a tots els equips directius dels centres penitenciaris, per al col·lectiu de psicòlegs i per al 
personal, per a la totalitat del personal de l’àmbit sanitari. Això l’any 2016. Per a l’any 
2017 estan previstes cinc activitats de formació entre maig i juny, i tres entre octubre i 
novembre, que aniran adreçades també a comandaments intermedis i personal de l’àm-
bit de servei interior i també de rehabilitació.

Quan vàrem presentar aquesta prioritat, nosaltres vàrem dir que reconeixíem l’exi-
gència, que volíem reconèixer l’exigència del sistema penitenciari català i l’inequívoc 
compromís de tots els que hi treballem en el respecte a la dignitat de les persones i els 
drets humans. Vàrem dir que l’objectiu és clar. Estem convençuts del bon treball que 
desenvolupen els funcionaris en els centres, però volem i hem de ser exigents i garantir 
l’absolut respecte als drets humans i a no tolerar cap actuació que els vulneri. Estarem 
molts amatents, estem molt amatents, i investiguem i corregim disciplinàriament qual-
sevol mala praxi en aquest sentit. Per això disposem, també, d’un servei d’inspecció in-
tern, doncs, que treballa en aquesta línia.

Una segona prioritat que vam establir quan vàrem presentar les prioritats en aquest 
mateix Parlament era treballar en l’atenció especialitzada, individualitzada, adreçada a 
col·lectius interns més vulnerables. Aquí fèiem referència, doncs, també, a aquells in-
terns que presenten un risc especial de reincidència precisament pel seu perfil de vio-
lència, i, per tant, treballem amb programes de violència sexual, violència de gènere, 
conductes violentes, etcètera.

En concret, a Quatre Camins tenim un departament d’atenció especialitzada per a 
discapacitats intel·lectuals, en què treballem amb interns que en el decurs de la seva esta-
da a presons, si estaven en mòduls normals de règim ordinari, tenien molts més proble-
mes i tenien moltes més actituds violentes. D’aquesta manera, amb el tractament indivi-
dualitzat en un departament d’atenció especialitzada, podem millorar la seva conducta.

També a Brians 2 tenim un departament d’atenció especialitzada amb interns amb 
dificultats d’adaptació al règim comú i de reinserció –quaranta-vuit places. I també dis-
posem d’un departament per a dones, a Brians 1, on hi ha vint-i-cinc places amb inter-
nes amb problemes d’addicció i d’adaptació al règim comú. Esmento aquesta prioritat 
perquè, sens dubte, aquestes són actuacions que contribueixen a evitar conductes vio-
lentes, i, per tant, a garantir una millor convivència i un millor pronòstic de futur per als 
interns i les internes.

Una tercera prioritat que vam esmentar, i que els sindicats també hi han fet referèn-
cia, era precisament l’avaluació i millora dels departaments especials de règim tancat. 
En aquest sentit, nosaltres vàrem prioritzar aquest tema i vàrem fer una auditoria i una 
avaluació de com estaven funcionant aquests departaments de règim tancat. I immedia-



DSPC C 373
30 de març de 2017

Sessió 17 de la CJ 29 

tament a aquesta auditoria ha seguit un pla de millora que ja estem aplicant, i un pla de 
xoc que tindrem ocasió també d’explicar en aquesta cambra en la nostra compareixença 
propera, el dia 18 d’abril. L’objectiu evidentment era reduir el percentatge d’interns en 
aquest grau de tractament, i per això volem garantir també un nivell d’intervenció de 
qualitat. Però no m’estendré en aquesta prioritat perquè ja en parlarem. 

Abans s’ha parlat del 2 per cent d’interns que solen estar en aquest règim tancat. A dia 
d’avui s’estan aplicant ja algunes d’aquestes mesures, i el percentatge d’interns en primer 
grau és de l’1,7 per cent, sense que això signifiqui que hàgim assolit cap fita, sinó que el que 
cal és poder consolidar aquesta tendència i, per tant, cal seguir treballant en aquesta línia. 

Una quarta prioritat seria aprofundir en els programes de formació adreçats al per-
sonal per tal de garantir una millora en la qualitat de la intervenció. Aquí certament 
hi ha hagut bastanta contradicció entre els companys dels sindicats, en el sentit de que 
han reconegut que estem fent un esforç important en l’àmbit, doncs, de la formació del 
servei interior. Han parlat d’un programa concret en l’escola, en l’Institut de Seguretat 
Pública. Jo el que els diria és que en aquest àmbit estem prioritzant, estem prioritzant 
moltíssim tot el que representa formació en la prevenció i en la gestió dels conflictes; 
ens interessa molt. Aquesta és la primera ràtio que el funcionari ha de dominar; és a 
dir, habilitats en la prevenció i en l’adequada gestió del conflicte. Evidentment, treba-
llant la mediació, les habilitats comunicatives, l’assertivitat, l’empatia, la gestió del risc; 
la comunicació com element clau de seguretat i convivència. Per nosaltres aquest és el 
gran valor que ha d’incorporar la formació del funcionari de servei interior. I això hem 
començat a fer-ho des del centre d’estudis i també en els cursos que ells mateixos han  
esmentat en l’Institut de Seguretat Pública.

Una altra prioritat era garantir la seguretat i la bona gestió dels centres. Aquí nosal-
tres hem deixat molt clar també..., vam deixar molt clar que elaboraríem i implementa-
ríem i revisaríem la millora dels protocols. Això s’està fent i forma part del curs aquest 
de formació que han esmentat ells mateixos. La formació contínua del centre d’estudis 
és una formació que continuem, doncs, aplicant també. Les pràctiques professionals que 
formen part d’aquest curs que han esmentat també ells; pràctiques professionals vol dir 
que suposen un entrenament d’aspectes especialment importants per la seva complexi-
tat i impacte per tal d’incorporar habilitats al nostre personal en el dia a dia. 

Estem formant els comandaments intermedis, perquè aquests comandaments inter-
medis a la vegada formin també els funcionaris en el mateix lloc de treball, en temes, 
doncs, com la interacció comunicativa en situacions de crisi, però també en temes de  
contenció física i mobilitzacions, quan cal, perquè evidentment són temes que han  
de dominar. I també en les pràctiques d’incendis. A mi també m’agradaria poder-ho 
contrastar amb ells. Aquesta formació se’ls ha donat; s’està donant en aquest curs de 
formació que esmentaven ells de l’Institut de Seguretat Pública; però a més a més en els 
centres penitenciaris es fan simulacres per avaluar i millorar els protocols de seguretat i 
els protocols derivats del pla d’autoprotecció de cada centre penitenciari. L’anàlisi d’in-
cidents..., ja n’he fet referència abans, de la reunió mensual que fem, no?, etcètera. 

L’àrea d’informació i seguretat de la direcció general s’encarrega també d’analitzar 
i auditar els sistemes de seguretat dels centres. En aquest sentit, el model de seguretat 
dels nous centres es basa en reduir al màxim els riscos del personal i dels interns. I des-
taca, entre altres elements, l’àmplia cobertura del sistema de videovigilància, que per-
met la monitorització de tots els espais d’interacció entre els interns i els professionals. 
Estem treballant per posar els centres antics als nivells dels més moderns pel que fa a la 
cobertura de càmeres de videovigilància, que em felicito el fet de que el representant de 
CSIF hagi reconegut que evidentment és un tema de garanties per a tots els professio-
nals i, per tant, pensem que també per a la prevenció de la violència i la seguretat per a 
tots, per a interns i per a professionals. 

Bé, i una última prioritat era la de garantir l’atenció sanitària de qualitat als centres 
penitenciaris. I aquí els he dit que reconeixem que hi ha una prioritat que cal treballar 
i que estem treballant, que és tot el tema de la salut mental en els centres penitenciaris. 
I insistim que tenim un bon model. Vostès coneixen de sobres, també, la unitat hospita-
lària psiquiàtrica penitenciària ubicada a Brians 1 i gestionada per l’Orde de Sant Joan 
de Déu, on disposem de seixanta-set llits i oferim suport d’urgències vint-i-quatre hores 
a tots els centres penitenciaris. 



DSPC C 373
30 de març de 2017

Sessió 17 de la CJ 30

Comptem també amb una unitat polivalent en salut mental a Quatre Camins i a Bri-
ans 2. L’atenció de la salut mental és una prioritat bàsica per a nosaltres i contribueix 
també ha disminuir els episodis de conflictivitat. Des dels departaments de Salut i Jus-
tícia seguirem treballant en aquest document que estem elaborant i que el mes d’abril, 
a finals del mes d’abril, ja tindrem en funcionament. I, per tant, doncs, vol dir que hem 
abordat la prioritat aquesta que comentàvem de la problemàtica de salut mental en els 
centres penitenciaris.

Jo voldria destacar també que evidentment el nostre col·lectiu té un codi ètic, aprovat 
per la circular 2/2011; codi ètic que, evidentment, doncs, emmarca la nostra actuació i 
que tots hem de seguir, no? I també cal tenir present que l’activitat del sistema peniten-
ciari català està sempre sotmès també al control dels jutges de vigilància, del Síndic de 
Greuges, del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa i també pel mateix Servei d’Inspecció 
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. El nostre compromís és ferm en aquest 
sentit i treballarem de manera incansable i exigent per mantenir-lo.

Des del punt de vista de les agressions –i acabaré de seguida–, ja hem comentat el 
què. És a dir, és molt difícil, en aquests moments, de comparar, doncs, un sistema d’en-
registrament transparent i rigorós com el que estem aplicant, i en tot cas més endavant 
ja ho veurem, però nosaltres la valoració que estem fent és que els incidents en els cen-
tres penitenciaris..., el nivell d’incidents és baix, i que a més a més hem de tenir molt 
clar que en aquests moments la convivència en els centres penitenciaris, i evidentment 
sempre hi pot haver alguna cosa, és en aquests moments una convivència tranquil·la. 
Fins i tot jo apuntaria una dada, i és que els mateixos expedients incoats als interns han 
baixat un 5,9 per cent també. Jo penso que aquest és un tema important.

Sobre la falta de personal. A mi la veritat és que em sorprèn moltíssim escoltar sem-
pre aquesta mateixa cantarella, no? És a dir, jo en això els donaria una dada que va molt 
més enllà de la nostra gestió, no? D’ençà de l’any 2009 els treballadors han augmentat 
en un 11,18 per cent –de 5.029 als 5.591 que tenim actualment–, mentre que els interns 
han disminuït en un 18,61 per cent; ens els últims dies dels anys 2009 i 2016 respecti-
vament. Bé, jo penso que aquesta és una dada contundent. És a dir, ha disminuït molt la 
població reclusa i el personal ha augmentat des del 2009 fins ara. Per tant, jo diria que 
la falta de personal és molt difícil de sostenir.

Jo no entraré a parlar de les ràtios, perquè evidentment les ràtios s’haurien de..., per 
parlar de les ràtios hauríem de parlar també dels horaris, i evidentment no crec que si-
gui tampoc objecte d’això. Però sí entraré en un tema que m’ha semblat, doncs, que han 
fet una valoració molt negativa sindicats que finalment han acabat també signant l’acord 
del tancament de la Model, no? Cinc-cents tretze treballadors de la plantilla de la Model 
seran redistribuïts per tots els centres penitenciaris. És a dir, no hi haurà ni una sola pèr-
dua de llocs de treball –ni una sola pèrdua de llocs de treball. Això vol dir, evidentment, 
que reforçarem totes les plantilles. 

Jo donaria alguna dada –si em disculpen un moment que la busco...–, algunes dades 
que són contundents. Per exemple, el Centre Penitenciari de Brians augmentarà amb 
50 funcionaris –el Centre Penitenciari de Brians 1–; el Centre Penitenciari de Brians 2 
amb 55; Quatre Camins amb 23; Joves, 32; Mas d’Enrich, 160; òbviament Mas d’En-
rich és un centre que estava funcionant a un terç de la seva capacitat i ara el posarem al 
seu topall no, sinó amb una capacitat de 800 interns, per tant, evidentment hi han d’anar 
160 funcionaris. Ponent, més 30, que finalment no seran més 30, sinó que seran més 38; 
Lledoners més 51, etcètera.

És a dir, nosaltres pensem que el tancament de la Model és una molt bona opor-
tunitat per reforçar les plantilles, que de per si –que de per si, hi insisteixo– no tenen 
un nivell baix de personal en absolut. I els he donat una dada contundent respecte a la 
comparativa del creixement..., del decreixement dels interns i del creixement dels fun-
cionaris.

Pensem, doncs, que aquest tema val la pena de destacar-lo, perquè evidentment és 
una bona oportunitat per al sistema; és una bona oportunitat també per als funcionaris el 
fet de que alguns d’ells es podran apropar als seus llocs de treball, i és una bona oportu-
nitat per als interns, també, que alguns d’ells, que tenen vinculació familiar a Ponent i a 
Tarragona, podran en aquests moments també apropar-se més a les seves famílies, amb 
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aquesta operació que durem a terme del tancament de la Model. Per tant, reforçament 
de plantilles. Això s’ha de viure evidentment des d’una perspectiva positiva en tot ordre.

I, en tot cas, ho deixaria aquí. I, en tot cas, en el torn de preguntes, doncs, podrem 
ampliar aquesta qüestió.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, director general. Aquesta presidència és generós amb totes les interven-
cions, des del punt de vista del temps, sabent que jugo amb la generositat de tots vostès. 
Per tant, tot el que ens excedim, ens excedim, doncs, per a tots i allarguem la sessió. No 
la tallo perquè considero que és interessant, i tampoc no estem en una hora..., no estem 
fora d’hores.

Compareixença de la directora general d’Execució Penal a la Comunitat 
i de Justícia Juvenil per a informar sobre la violència als centres 
penitenciaris

357-00385/11

Atès que agruparem els punts 4 i 5, ara donaríem la paraula a la directora general, la 
senyora Pilar Heras.

La directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 
(Pilar Heras Trias)

Moltes gràcies, president, Mesa i diputats i diputades i companys i companyes. Jo, 
si us he de ser sincera, no sé molt bé si jo estic en el lloc adequat i en el moment opor-
tú. I us diria per què, o els diria per què. I és perquè el tema que ens fa concórrer aquí 
és la violència en els centres penitenciaris. De totes maneres, jo estic molt contenta de 
poder-hi ser per tornar a explicar, i explicar tantes vegades com calgui, que quan parlem 
de centres, encara que es diguin «penitenciaris» –per allò de la punició–, els nostres 
centres, els que jo represento des de la meva direcció general, són centres educatius de 
justícia juvenil. I emfasitzo una vegada més el centre educatiu perquè em sembla que és 
importantíssim. 

No obstant això, una de les diputades ha fet una pregunta que a mi em possibilita –la 
companya de la CUP– poder dir una cosa que em sembla molt important. Ha parlat de 
les mesures penals alternatives, que també són part de l’encàrrec que tinc jo en la di-
recció general de coordinar i de no sé si dir gestionar, perquè això, aquestes coses, fi-
nalment les acabem fent amb tots els equips que tenim i sobretot –i sobretot– si aquests 
equips estan amb ganes de treballar, eh? En el meu cas estic contenta i, per tant, en 
aquest sentit, dic que sí, que això es dona.

Les mesures penals alternatives, segons les dades del dia 29 del gabinet tècnic del 
nostre departament, resulta que són 7.903. I estàvem parlant de vuit mil persones que 
estan en centres penitenciaris rebent per tot arreu, no els que hi són com a interns, o sí, 
i també les persones que hi concorren. En les mesures penals alternatives, almenys des 
que jo he assumit aquesta responsabilitat, no hi ha hagut ni un sol incident dels que s’es-
mentaven aquí com a incidents greus. Probablement és un problema del tancament o de 
l’estat de règim de tancament, que ajuda que aquestes situacions es donin amb una certa 
situació extraordinària que permet que la gent, una mica, aguditzi tot allò que li passa 
quan està en uns llocs fora del que seria la vida normalitzada de les persones.

Per tant, insistiré en que és possible que des del que anomenem l’execució penal en 
sentit ampli de persones adultes, les mesures penals alternatives sí que són una bona 
alternativa, en el sentit que també treballem amb persones que tenen delictes violents; 
també treballem aspectes relacionats amb la salut mental, tant a nivell ambulatori com 
a nivell d’internament; també treballem amb gent que està en situacions de drogode-
pendència, etcètera. I, per tant, a tot això s’hi dona resposta des de fora, des de la so-
cietat civil ben entesa, des de la societat civil organitzada i ben corresponsabilitzada 
–deixeu-me dir-ho així–, sota la responsabilitat pública del mateix departament i, en 
aquest cas, de la direcció general que jo represento. Per tant, jo diria que si els sindicats 
en aquest sentit ens possibiliten parlar-ne, benvinguda sigui l’avinentesa. I jo, en aquest 
sentit, començaria per aquí. 
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Pel que fa referència als centres de justícia juvenil, jo diria que són el primer pas, 
que podríem dir des de la reclusió o des de l’internament, que permet començar a fer 
fefaent o efectiva el que anomenem la reinserció. I m’explico. Quan parlem d’això de 
la reinserció i ho vinculem amb els centres de justícia juvenil, que, com us esmentava, 
doncs, té un gran component de caràcter educatiu..., permet que es puguin fer coses que 
segurament en altres llocs no es poden fer.

I ho aniré explicant. Ens els nostres centres òbviament s’hi recullen amb un nombre 
molt menor que temps enrere. Penseu que en aquests moments hi ha 233 persones en 
centres de justícia juvenil, de les quals setze són noies i la resta són nois, en diferents 
tipus de centres, que, en tot cas, si no..., ja els coneixeu, però en qualsevol cas farem al-
guna reflexió al voltant si em dona temps a no passar-me, eh? En aquest sentit, és obvi 
que en aquests centres s’hi recullen totes aquelles accions que hi ha al carrer, també les 
violentes. I en un context on allò queda tancat, és molt més probable que s’hi donin si-
tuacions de molta més inestabilitat; des de tots tipus –emocional, des del punt de vista 
psiquiàtric, si m’apureu–; però també es reflecteixen, perquè no hi ha ningú que se n’es-
capi –perdoneu que ho digui així–, situacions de dominació que es donen en la societat, 
dels més forts envers els més febles, de la violència masclista, de gent entre iguals que 
es baralla per coses que en un altre context..., potser també s’hi barallarien, però no es-
tarien allà i no es concentraria tant de matís, en diríem, a dintre d’un espai que pot ser, 
comparat amb la societat, reduït.

Tots aquests aspectes, quan els tenim en compte, són els que d’alguna manera ens 
permeten parlar d’un procés educatiu. I és que el que fem allà és un procés educatiu, 
encara que hi hagi qui s’entesta a dir: «No, no, es que els centres d’internament són pre-
sons en petit.» No és així. I el que ens proposem és fer un procés educatiu correcte, un 
procés educatiu que ajudi a poder sortir després i fer vida normalitzada. I m’agrada dir 
«normalitzada», tot i que no m’agrada parlar de normalitat, eh? Però «normalitzada» en 
el sentit que la societat entén que fan el mateix que l’altra gent.

Doncs, en aquest sentit, per què dic això? Doncs, perquè parlem de centres que te-
nen dues funcions clares. I aquestes em sembla que serien la..., allò, la pedra de toc per 
definir-los. Per una banda, hi ha una gent que compleix una mesura. No és un centre 
educatiu com els de la DGAIA, no és un centre de desemparament, etcètera, no es un 
centre educatiu com les escoles o com els esplais o com altres nivells d’educació, sinó 
que és un centre on els nanos han fet un delicte. I, per tant, aquest delicte s’ha de punir 
d’alguna manera; s’ha de polir d’alguna manera la personalitat que pugui tenir aquesta 
criatura, o aquest noi o aquesta noia, per després poder viure amb un projecte de vida 
que li permeti ser una persona més, una ciutadana o un ciutadà més a la vida col·lectiva. 
Perquè, si no, no serviria de res, que els tinguéssim allà tancats una temporada, sobretot 
quan són gent amb un potencial, diguem-ne, enorme –en negatiu i en positiu, si m’apu-
reu, eh?–, en aquest sentit.

I aquesta tasca, a més a més, de garantir –que, de fet, ho garantim; juntament amb 
el que ens proposa el jutge, evidentment– aquest compliment de mesura, el que fem, o el 
que fa, és educar aquesta franja de vida; educar per a aquest després. En aquesta tasca 
jo diria que nosaltres, com a centres educatius, i ja que el tema va d’això, no hem tingut 
–almenys des de que jo soc aquí, i em consta que ve d’enrere– més que quatre incidèn-
cies de baralles o coses..., que hagin agredit algun dels educadors. Perquè els que són 
membres del servei de seguretat en els centres grans, en els tres centres grans, que hi 
tenim seguretat externa, normalment no són els que reben, encara que alguna vegada 
també es podria donar.

I des de, ho repeteixo, que jo he arribat aquí –no perquè hagi arribat jo (l’oradora 
riu), perquè em consta que ja hi era, aquesta dinàmica–, quatre vegades ha sortit, en 
aquests informes que ens donen des de la inspecció del departament i seguretat, aque-
lla frase..., que tothom em diu: «Quina enveja, no?», sobretot l’Amand, quan diu: «No 
s’han enregistrat incidències en els centres de Justícia Juvenil», en els centres educatius 
de Justícia Juvenil. 

Aquestes ocasions de què han servit? Han servit bàsicament de dues coses. Per re-
flexionar sobre aquesta violència que exerceixen externament quan surten, que és el 
moment en el qual aquests nanos s’escapoleixen; perquè, bàsicament, després d’una ba-
ralla, a vegades, etcètera, si poden escapolir-se, ho fan, o no fan retorn quan surten en 



DSPC C 373
30 de març de 2017

Sessió 17 de la CJ 33 

alguna activitat, si estan en semiobert. I es disparen o s’esbraven, deixeu-me dir-ho així, 
quan surten al carrer, precisament.

Què passa aquí? Doncs, què fem en aquests centres educatius perquè passin totes 
aquestes coses? I què fem..., i això sí que m’enorgulleix, de poder dir que gràcies als 
professionals i a les professionals que estan dintre d’aquests centres, en tot el ventall, el 
que fem és veure, i amb relació a aquest tema que ens ocupa, una dualitat important en 
l’interior d’aquest sistema: prevenció del conflicte i educació. Ja sé que ho repetiré i soc 
molt pesada, però és que és el que hem de fer. És el que ens diu la llei del 2000 i és el 
que ens deien altres lleis anteriorment. I són els encàrrecs que tenim com a centres de 
Justícia Juvenil.

És més, ho fan en el dia a dia, ho fan quotidianament, i a partir d’algunes eines que jo 
penso que aquí sí que tenen un paper important en aquesta prevenció de què parlem. Ele-
ments psicològics; òbviament, tenim psicòlegs i psicòlogues, en els centres. Elements de 
tractament de la salut mental; tenim els ESMIA, que són els equips que depenen de Sant 
Joan de Déu, de mesures per a les persones que tenen problemes de salut mental. I tenim 
un centre en concret que està especialitzat en tractament terapèutic d’alt grau i de grau 
mitjà, per dir-ho així, i amb moltes ganes de que el poguéssim ampliar. Per una banda.

Per altra banda, tenim tot un problema de consums; tenim tot un problema de delic-
tes arrossegats, de petits delictes arrossegats, i tenim també grans delictes, en aquests 
centres –tenim homicidis, tenim..., etcètera, no?, gent que ha arribat per allà. I tenim un 
instrument que a nosaltres ens és útil, que es diu el SAVRY, que ha estat molt criticat, 
però que és, una mica, una mena de barem per saber de quin mal hem de morir –perdo-
neu-me l’expressió– quan parlem d’aspectes concrets.

En aquests SAVRY, que són com una mena d’indicadors bàsics per veure el grau de 
perillositat, o el grau de problemàtiques, etcètera, que tenen els nanos –el grau de risc, 
també, evidentment; és un instrument que es diu «d’anàlisi del risc»–, es veu, des d’una 
avaluació inicial que es fa quan entren els nanos en el sistema, quins són aquells factors 
que tenen a veure amb la procedència familiar, social, de context, etcètera, i es veuen 
aquells elements que podem treballar –permeteu-me dir-ho així– en el decurs d’aquest 
temps que estaran allà dintre. I, per tant, és aquí on posem l’èmfasi. I aquí hi ha tot un 
tractament terapèutic –que no és el mateix que el dels centres especialitzats de psiquia-
tria i psicologia en pla més específic–, que és un sistema terapèutic que porten a terme 
els mateixos psicòlegs i psicòlogues del centre.

I, a més a més, un sistema motivacional –també molt discutit, perquè qualsevol cosa 
que es posa en marxa, doncs, es pot discutir–, que té a veure amb el que seria el tre-
ball que es fa des de cada centre per veure quins són els elements que s’han de tenir 
en compte per incentivar i per fer adonar..., no punir, no castigar, sinó per fer adonar 
conjuntament, de la mancança d’un compliment, etcètera, interna dintre dels centres, 
d’aquelles coses que no s’han fet bé, etcètera. I aquí, aquest sistema motivacional, 
doncs, consisteix en diferents coses que es parlen, que es podran fer o no es podran fer 
en funció de com aquella persona, doncs, ha respost a determinades..., no sé si dir-ne 
obligacions, compromisos, etcètera, que té en aquest espai.

Clar, tot això ens dona una imatge de que permetríem, a nivell teòric almenys, i a la 
pràctica ens demostra que, fent-ho bé o malament..., segurament hi ha coses que podem 
millorar i ho volem fer; però podem dir que no hi ha problemes greus –i ho dic d’aques-
ta manera– en temes violents en els centres de Justícia Juvenil.

Ara, també és veritat –i s’ha dit abans– que quan hi ha situacions d’aquestes extra-
ordinàries, és molt probable que aquella espurna que salta pugui provocar un incen-
di petit, encara que sigui. I per a aquestes situacions molt concretes –i no ens n’hem 
d’amagar– tenim unes zones d’intervenció puntual; que vol dir «puntual», que no són ni 
centres d’aïllament, ni habitacions d’aquestes que surten a les pel·lícules ni res d’aques-
tes coses. Són aquells punts de contenció bàsica puntual que els mateixos educadors 
consideren, amb la direcció dels centres, que s’ha d’intervenir en aquell noi o en aquella 
noia, i que d’alguna manera fan que estigui, allò, al racó de pensar, si ho fem en termes, 
diguem-ne, una mica més amables, i permeteu-me dir-ho així. Aquests ZIP, que són 
allò de: «Tenim un ZIP.» Sí. Tenim una habitació, i hi ha un llit, a més a més, clavat a 
terra, eh? Però també hi ha altres coses que no són aquesta imatge. Per què? Perquè hi 
ha vegades que hi ha nanos que tenen, degut a consums, degut a temes relacionats amb 
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la salut mental, que tenen alguns estirabots, per no dir alguns brots, en alguns casos sí 
que ho són, i necessiten una contenció.

Aquesta contenció, si la fan perquè hi ha molta agressivitat –perquè sí que n’hi ha, 
d’agressivitat, en els nanos–, els dels serveis de seguretat sempre han de tenir aquell 
educador o educadora al costat; que no pot passar-se ni un pèl, la persona de seguretat, 
en cap de les seves accions. Que reben, alguna vegada, aquestes persones de seguretat? 
Probablement –probablement. Que hi ha grans incidents de violència quan passa això? 
Mireu, jo crec que no. I si passen, digueu-nos-ho, perquè, amb noms i cognoms, com 
hem fet amb altres temes, els assumirem.

Càmeres, sí; però en els llocs on han d’estar. Perquè de vegades es posen en llocs 
que potser no cal, i, en canvi, queden racons on no s’hi veu res. Seguretat externa, ho he 
dit. Però també hi ha centres... Sabeu que els nostres centres..., en tenim tres, de grans, 
que són d’internament amb alguns interns que tenen règim de semiobert. Però en tenim 
tres que són una altra cosa. I deixeu-me dir-ho així, «que són una altra cosa», perquè 
són centres més petits –Oriol Badia, Folch i Torres i Montilivi, a Girona–, que tenen el 
paper de ser comunitats obertes, o unitats semiobertes, que permeten que els nois i no-
ies –nois, normalment; les noies són totes a Can Llupià, malauradament–..., doncs, i el 
que fan és permetre que facin més vida comunitària en aquestes sortides.

En aquestes sortides, i pel tema que ens ocupa avui, vull explicar una anècdota, en-
cara que m’endarrereixi un segonet –acabaré ràpid–, que és una experiència que hi va 
haver en el centre d’Oriol Badia, que hi ha catorze places; per tant, em direu, això és 
possible, etcètera. És com una casa de pagès. Si no hi heu estat, jo us recomano que hi 
aneu, o que hi vingueu, i si voleu us hi acompanyem, perquè realment es fa una vida co-
munitària que està molt bé.

I aquí resulta que la contenció que hi ha és la mateixa que es proposen i que pacten 
els educadors, educadores, la direcció del centre i els nanos. No hi ha servei de segure-
tat de cap mena i no passa gaire re, tot i que alguna vegada la directora a mi m’ha dit..., 
m’ha fet un cangueli trobar-me aquell nano tan alt i gros, dient-me: «Què passa?», no? 
Doncs, sí; però és que treballem d’això –treballem d’això–, i el risc que hi ha probable-
ment té a veure amb situacions d’aquestes, que hem de saber que es poden donar. Una 
altra cosa és que les potenciem, eh?

En aquest cas, alguns nanos que s’escapolien, o que es volien escapolir després d’un 
rebot d’aquests de no controlar-los ningú en el sentit físic de dir: «Tu et quedes aquí, 
perquè jo t’ho dic», doncs, tiraven avall. I com que és una casa de pagès, tenien dos  
burros, que tenien allà –dos burros, dos ases, eh?, que tenen en la granja aquesta–, que 
els seguien i els contenien (l’oradora riu) –permeteu-me dir-ho així, que sembla una 
ironia–; els contenien i els aturaven el pas. La directora, quan una d’aquestes burres es 
va morir, em va dir que havíem perdut un gran recurs. I probablement tenia raó, perquè 
és aquest element de contenció invisible o diferent que permet que la feina es pugui fer 
ben feta sense necessitat d’haver de fer més ferri el tema.

Què fem amb això? Doncs, comptem, per fer totes aquestes coses, amb tot un seguit 
–i amb això ja tiraria avall– de programes; alguns ja els coneixeu, són programes que 
són educatius. Es fa un projecte educatiu del centre, i un projecte que és el pla indivi-
dual que hem de presentar als jutges, tant terapèutic com de totes les activitats que farà 
aquell nano o nana, i, per tant, que se l’obliga a una sèrie de coses.

Hi ha deu processos de formació o d’educació; que van des de l’ensenyament reglat, 
que fem amb el Departament d’Ensenyament; fins a l’ocupacional, que es fa amb el 
Cire; passant per l’educació per la salut, que es fa amb entitats del tercer sector –sobre 
estils de vida, sobre relacions sexuals i afectives, sobre prevenció de la drogodependèn-
cia, sobre aspectes relacionats amb el gènere, etcètera.

Hi ha competències psicosocials, que també es sumem a aquestes coses que també 
es fan des de dins, que es fan amb el treball que es fa amb els valors, i que solen fer els 
educadors de centre –que val a dir que els educadors dels mateixos centres tenen un alt 
nivell no solament de sortir-se’n i, en aquest sentit, d’adaptar-se a les noves situacions, 
que potser per això tampoc no tenim incidents molt greus, eh?–; habilitats domèsti-
ques; habilitats bàsiques –també feta pels educadors–; tutories individuals, d’orientació 
i acompanyament –molt important, no és només allò: «Vine i t’ho explico i m’expli-
ques»–; reforç en l’entorn familiar, per si, d’algun moment, des dels treballadors i treba-
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lladores socials poden aportar elements d’acostament a les famílies abans de que pugui 
sortir el nano o la nana; programes de cultura, lleure i oci.

Hi ha un catàleg de més de cent mesures possibles d’aprofitament de tot allò que hi 
ha a la comunitat pel que fa al lleure –aquí diria «l’oci educatiu», jo, eh?– d’aquests na-
nos i nanes perquè no surtin, quan els toca una sortida de règim, i se’n vagin a veure la 
primera pel·lícula amb més garrotades possible que es tiren o que es posen en el cine-
ma més proper, no? Doncs, podem anar-hi, a veure aquesta pel·lícula, si cal, perquè si hi 
anessin per lliure també hi anirien; però per què no en parlem, després?

I tot això és una feina que s’està fent. Educació física i esport, tenim convenis i tre-
ball conjunt, fins i tot, amb el Barça. I fem coses de rugbi, de futbol, de bàsquet, i de 
moltes altres coses, en les quals col·laboren entitats de la societat.

Mediació cultural i interculturalitat per a la diversitat, tenim també entitats que col·la- 
boren en aquestes qüestions.

I després tenim quatre cursos especialitzats, o quatre formacions especialitzades, 
que són les que tenen a veure amb el tractament de les drogodependències i les addic-
cions, que fan, ja us ho he dit, des de Sant Joan de Déu; el tractament de problemes de 
salut mental –en els centres mateix, eh?, que no són problemes dels més greus–, i dos 
més, que són el tractament de delictes violents, per a aquells que estan allà per..., com-
plint una mesura que té a veure amb aquests delictes, i de delictes sexuals. És fan tot un 
seguit de treballs a nivell intern, fets pels educadors i els psicòlegs del centre, que, bé, 
d’alguna manera donen resposta i pal·lien..., juntament amb aspectes i projectes que es 
fan de mediació, etcètera, pal·lien aquestes situacions de violència que es poden mig ge-
nerar o generar del tot i que no amagarem.

Tot això, entenent-ho com una ètica i una corresponsabilitat compartida, perquè si 
no ho fem d’aquesta manera, amb Ensenyament, amb Treball, amb les entitats, etcète-
ra, probablement és veritat que sobrecarregaríem aquesta funció educativa que és molt 
global dels educadors i educadores, i el que passaria és que potser sí que perdríem la pa-
ciència en algun moment –deixeu-m’ho dir així–, i potser sí que es crisparia més l’am-
bient. Però, en qualsevol cas, intentem que es puguin conjuminar aquestes qüestions.

Aquest compromís que dic de corresponsabilitat el tenim o el tenen les entitats que 
col·laboren amb nosaltres, des de voluntariats i des de serveis concrets o amb càrrecs 
concrets, i el tenim des de la direcció general en tot el seu conjunt, perquè, si no, ens 
sembla que el que faríem és una altra cosa que el que se’ns encomana.

I de moment ho deixaria aquí, perquè ja em penso que em passo cinc minuts com a 
mínim, no?

El president

Exactament cinc minuts, sí senyora. Gràcies, directora general. Ara passaríem la 
paraula als grups parlamentaris. I per part del Grup Parlamentari de Ciutadans té la pa-
raula la diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Gracias a los dos comparecientes por su exposición. Yo sincera-
mente me esperaba que compareciesen para darnos pistas sobre qué tenemos que hacer 
con las agresiones y las situaciones violentas que hay en las prisiones. Ustedes nos han 
explicado..., realmente ha sido muy interesante, se lo digo sinceramente, especialmente 
la de la directora. Todo lo que nos ha explicado, pues, ha sido muy interesante escucharlo,  
pero realmente para la comparecencia que se les citaba hoy era para informar sobre 
la violencia existente en los centros penitenciarios, y sinceramente no he oído muchas 
causas, o muchos orígenes, o muchas..., algunas formas que pudiéramos nosotros adop-
tar para remediarla.

Yo quisiera decir también, como una cuestión previa, que no es que intentemos alarmar  
diciendo que la violencia dentro de las prisiones aumenta. No es en sentido alarmista, ni 
muchísimo menos. Es una cuestión que preocupa y nos preocupa bastante. Y, por tanto, 
lo que no se puede hacer tampoco es banalizar esa situación, porque estamos hablando 
de vidas humanas. Entonces, no hay que alarmar a la sociedad, por supuesto, pero tam-
poco se puede banalizar.

Ciñéndome a la comparecencia del director de prisiones, del señor Calderó, usted 
estuvo en una comparecencia aquí también en el Parlament el día 26 de mayo de 2016, 
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donde nos informó sobre las líneas de actuación en materia penitenciaria, y básicamen-
te lo que ha hecho hoy..., no quiero volver a repetirme, pero básicamente nos ha vuelto a 
decir las maravillas del régimen penitenciario en Cataluña.

Mi compañera, Carmen de Rivera, en aquel momento ya hizo una exposición, le 
trasladó algunas cuestiones, sobre todo por lo sucedido meses después en varios cen-
tros de prisiones. Y ella le dijo en su día que si hay más personal es más fácil un mayor 
orden, que es fundamental la formación y mayor dotación de personal, y que dentro de 
un entorno tan especial como es una prisión es necesario que los funcionarios que allí 
trabajan tengan unas condiciones de trabajo lo más seguras posibles.

Y usted, en aquel momento, hizo un alegato de la necesidad, de la calidad del ser-
vicio, del reconocimiento a la labor que hacen los funcionarios de prisiones, que están 
atentos a los hábitos de higiene, etcétera. Pero es que, oiga, está muy bien todo lo que 
nos dijo en aquella comparecencia, pero es que sinceramente sus palabras, aquellas pa-
labras no casan con la realidad. Entonces, lo que no puede haber es una calidad en el 
servicio cuando el servicio es precario, porque no se ha implementado una mayor for-
mación de los funcionarios, no se ha dotado de más personal en los centros penitencia-
rios. Y, claro, si el nivel de funcionarios es bajo donde hay un número elevado de perso-
nal recluso, es mucho más fácil que por cualquier motivo puedan ocurrir incidentes con 
un resultado de agresión.

Y yo le voy a decir que en aquella comparecencia usted faltó a la verdad. Insistió 
varias veces en que no había incremento de agresiones a los funcionarios y que ustedes 
evaluaban esas incidencias de forma permanente. Y eso no es cierto. No es cierto, por-
que de las estadísticas que se nos presentan se desprende que en las cárceles catalanas 
las agresiones han ido in crescendo hasta llegar a este último año, que como vemos en la 
estadística casi duplica las existentes en el año anterior.

Pero es que usted, como he dicho antes a los anteriores comparecientes por otro mo-
tivo, digo que usted sigue empecinado en negar la realidad, porque a finales de agos-
to en un medio público señaló que las críticas que hacían los funcionarios eran porque 
estaban negociando su convenio colectivo. Y yo le pregunto hoy: ¿y hoy qué excusa..., 
qué excusa nos da? ¿Por qué nos dice...? Porque también hoy aquí ha vuelto a insistir, ha  
dicho que no hay..., que no ha subido, que no hay un nivel alto de agresiones, que no  
han subido esas agresiones. Es más, nos ha puesto un ejemplo de que sorprende, le sor-
prende a usted oír siempre la misma canción y que la población reclusa ha disminuido 
y los funcionarios han aumentado. Y yo le pregunto: si esto es así, o sea, si la población 
reclusa ha disminuido y los funcionarios han aumentado, ¿nos puede explicar, por favor, 
cómo es posible que las agresiones de 2015 a 2016 hayan aumentado casi el doble en las 
prisiones catalanas?

Yo entiendo que la única forma de poner remedio a un problema es aceptar que hay 
un problema. Y no pasa nada, busquemos la manera de solucionarlo. Busquémosla entre 
todos. Pero, oiga, insisto, decir que la realidad es otra de la que en realidad es y estar 
señalando que no hay agresiones y negando la evidencia... Estamos poniendo en peligro 
la vida de personas, personas que están allí trabajando y personas que están allí porque 
alguien les ha condenado y tienen que estar allí durante un tiempo, representa que para 
que se les rehabilite y puedan volver a la sociedad.

Yo creo que el incremento este de agresiones tiene que tener una causa: o bien por 
falta de personal, o bien porque faltan recursos, o bien por las dos cosas. Porque ¿cómo 
nos puede explicar usted, por ejemplo, que un interno prenda fuego a un colchón? En 
ese caso, además, los sindicatos nos han dicho aquí –usted ha estado presente; por lo 
tanto, lo ha escuchado igual que todos los demás– que no tienen formación de extinción 
de incendios, que solo tienen formación de evacuación, que en cualquier caso esa for-
mación se hace en lugares abiertos, no en lugares cerrados, que es donde realmente se 
producen. Mire, no nos diga usted que la seguridad y las condiciones de las cárceles ca-
talanas son correctas porque no parece que sea así.

¿Usted puede afirmar realmente que las agresiones han bajado? Usted ha dicho que 
está contento con el sistema penitenciario que hay en Cataluña. ¿Puede afirmar esto en 
sede parlamentaria?

Yo hay otra cosa que tampoco entiendo, y es el interés que pueden tener unos sindi-
catos en solicitar a la Administración penitenciaria más formación. ¿Qué interés tienen 
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los sindicatos en tener más formación ellos para poder enfrentarse a los problemas? Us-
ted ha dicho que hay muchos cursos, que hay mucha formación, y yo le pregunto: ¿se les 
permite a todos los funcionarios ir a esa formación o están reducidos?

Usted, en su anterior comparecencia, además, dijo que la comunicación de los in-
ternos con los familiares es importante para un tratamiento rehabilitador. Y nosotros 
imaginamos que también para que el estado de ánimo de esos presos, pues, sea óptimo 
y sea tranquilo el intercambio con sus familiares. Entonces, dígame usted también, ya 
que ha alabado el hecho de que se cierre la Modelo sin tener un centro de preventivos 
abierto con anterioridad, dígame usted cómo podemos compatibilizar esa realidad, es 
decir, esa comunicación de los internos con sus familiares, con el traslado que se va a 
hacer de los internos preventivos de la Modelo a otros centros alejados de sus familias, 
y que además esas familias, con escasos recursos económicos, van a tener dificultades 
con el transporte, porque hay poco transporte público. ¿Es que eso no generará una con-
flictividad, una mayor conflictividad en los internos?

Y otra serie de conflictividades que también se pueden generar son los escasos sala-
rios que los internos..., a los que también mi compañera aludió en su anterior compare-
cencia y que me gustaría que me contestase. ¿No cree usted que esa conflictividad, esa 
agresividad de algunos internos puede venir dada por los escasos sueldos que tienen cuan-
do trabajan, máxime cuando los comparamos, esos escasos sueldos, con los altos precios 
que tienen los economatos, que son más caros incluso que los establecimientos corrientes? 
Oiga, esto, una persona que tenga poco salario –poco salario– y que los precios le suban 
pone nervioso a cualquiera. Imagínese –bueno, «imagínese» no, porque usted está en ese 
mundo– una persona que está privada de libertad y se ve impotente ante esta imposición.

Y yo le digo sinceramente que la política penitenciaria que se está haciendo dista 
mucho de los objetivos que usted nos planteó en su comparecencia. Nosotros pensamos 
que usted está siguiendo la política del conseller de Justicia, del señor Mundó, y que es 
la política de hacer menos..., perdón, la política de hacer más con menos; es decir, la 
política de que los funcionarios trabajen más –y esto lo he dicho también en la compa-
recencia de esta mañana, que también se refería a la Administración de justicia–..., la 
política de hacer más trabajo con menos recursos.

Ustedes tienen realmente a los trabajadores de prisiones bastante abandonados a su 
suerte, no les reconocen, realmente, por mucho que usted diga con buenas palabras, el 
valor de su trabajo, no les proporcionan los recursos suficientes y no existen suficientes 
dotaciones de personal en los centros penitenciarios.

Y permítame..., si el presidente me lo permite y todavía me queda tiempo... (Veus de 
fons.) Ah, perfecte! (Veus de fons.) Bueno, quizá como otros... Sé que es usted benevolen-
te, simplemente le voy a hacer unas preguntas y aquí acabo mi intervención. ¿Todos los 
trabajadores de prisión tienen la misma formación? ¿En igual medida los interinos que 
los que tienen plaza fija? ¿Tienen formación en medidas de seguridad? ¿Han revisado us-
tedes los sistemas de seguridad de las prisiones catalanas? ¿No cree usted que hay falta 
de personal en los centros penitenciarios? Ya le he oído que usted cree que no, pero se lo 
vuelvo a preguntar por si se lo ha repensado. ¿Y cuándo van a poner en marcha la eva-
luación de riesgos psicosociales? Porque, como usted sabrá, esa evaluación forma parte 
de los riesgos laborales, y por el tipo de trabajo que se realiza, con riesgo de agresiones.

Nada más y muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari 
Socialista, la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, agrair-los també la compareixença, estar avui aquí i do-
nar-nos les explicacions que ens han donat. Però dir-los que, bé, he quedat una mica 
perplexa, sobretot al començament de la seva intervenció, senyor Calderó, quan ens 
deia que la seva visió de la seva idea de seguretat era una idea dinàmica i era molt dife-
rent de la dels representants dels treballadors i treballadores que avui han vingut aquí. 
I, clar, això és un tema seriós, perquè, al cap i a la fi, els treballadors i les treballadores 
són les eines que tenen les seves direccions generals per portar a terme la política peni-
tenciària, en bona part, en el 99 per cent de l’àmbit són les eines.
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Per tant, si aquestes eines no tenen la mateixa visió del que ha de ser la política de 
seguretat, la política penitenciària que té la direcció general, doncs, aquí ja tenim un pro-
blema i bastant greu. Perquè més enllà, evidentment, dels interessos que defensi cadascu-
na de les parts..., i és lògic, no? Els treballadors, a més a més, ens ho han dit abans aquí: 
«Nosaltres venim com a treballadors, com a representants dels treballadors, i, per tant, 
posem de manifest les mancances que nosaltres hi veiem des d’aquest punt de vista.» 
Més enllà de les reivindicacions que com a col·lectiu puguin tenir, la idea hauria de ser la 
mateixa, o la visió hauria de ser la mateixa, i vostè mateix ens ha dit que això no és així.

De fet, quan anava desgranant la seva intervenció vèiem que la valoració que en 
feia, de determinats temes, realment dista molt de la que feien els sindicats, no? Parlava 
de la valoració de la formació, que és diferent. Vostè deia que es feia un gran esforç en 
formació, i els sindicats, en algun cas, han reconegut que es feia formació, però en ge-
neral han transmès que faltava aquesta formació. I formació especialitzada. I formació 
en tema antiincendis –per exemple, de prevenció i d’extinció d’incendis–, en tema de re-
duccions. En el tema del protocol d’Istanbul vostè ja ens ha establert, doncs, un pla per 
anar formant els diferents treballadors. I ens sembla correcte, però ells ja ens han deixat 
clar que això a ells encara no els havia arribat. I, per tant, aquí també vèiem una dife-
rència important entre la seva valoració i la dels treballadors i treballadores.

La plantilla era un altre dels aspectes importants. I la plantilla de personal..., vostè 
ens dona unes dades i ens diu que des del 2011 ha incrementat. Hauríem de veure en 
quins àmbits ha incrementat –en quins àmbits ha incrementat–, perquè en seguretat o 
de règim intern creiem que no. A més a més, sabem que hi ha una plantilla..., un cosa 
és la plantilla, els treballadors i treballadores que consten a la plantilla, i l’altra són les 
places que estan cobertes; i aquí hi ha un decalatge important.

La convivència, ens deia el director general, és complexa; segur, segur que n’és, de 
complexa. Però cal veure com es pot afrontar: es pot afrontar d’una manera reactiva, o 
es pot afrontar de manera, diguem-ne, proactiva o intervencionista, per tal d’evitar els 
problemes. Els sindicats, abans, ens reclamaven càmeres de seguretat; evidentment, la 
directora general deia: «Sí, on hi han de ser.» Evidentment, en espais on puguin ser sus-
ceptibles, diguem-ne, de violació dels drets d’imatge o de la intimitat de les persones no 
hi han de ser, però en un àmbit, diguem-ne, que permeti visualitzar els comportaments 
dels presos entre ells i dels treballadors respecte als interns, evidentment. 

I, per tant, una de les preguntes seria si té pensat, la direcció general, en aquest sen-
tit, incrementar el nombre de càmeres de seguretat en tots els centres penitenciaris ac-
tuals. Però, clar, les càmeres –ens ho deien abans– és un sistema reactiu: un cop tu veus 
que hi ha el problema, els treballadors i els funcionaris, els treballadors de règim intern, 
hi van i actuen. I després serveixen per provar possibles, doncs, delictes que es puguin 
haver comès. Però hi ha d’haver una intervenció prèvia. S’hauria de reforçar el personal 
d’intervenció; s’haurien de reforçar els educadors; s’haurien de reforçar els psicòlegs; 
s’hauria de reforçar tot el personal, que és el que ha de treballar en la intervenció. Per-
què, al cap i a la fi, si el que realment volem és la reinserció d’aquestes persones, hau-
rem de treballar-hi d’una manera proactiva.

I, a més a més –ja m’hi he referit abans–, en el grup de treball del DERT també s’ha 
comentat diverses vegades que si actuem en el règim ordinari, per entendre’ns, això evi-
tarà que hi hagi més reclusos que hagin d’acabar anant al DERT.

Vostè ens parlava dels departaments d’atenció especial i n’anomenava, si no ho he 
apuntat malament, tres; jo voldria saber si només n’hi han tres en tot el sistema peniten-
ciari català o si n’hi ha a tots els centres, perquè entenem que seria molt interessant que 
això fos així. 

I la salut mental: ens deia que estaven elaborant, bé, després de dos anys d’estar 
pràcticament vostès, diguem-ne, al capdavant, doncs, estan elaborant aquest pla de salut 
mental, juntament amb el Departament de Salut. Ens sembla, doncs, fantàstic i esperem 
que ens el vinguin a presentar i esperem veure, doncs, quin abast tindrà. 

I, finalment, respecte del tancament de la Model. Jo no entraré a dir si el fet que s’in-
crementin els treballadors en cada un dels centres penitenciaris pot ser bo o no pot ser 
bo, no?, però aquí el que està clar és que han coincidit en els temps dos factors: un, que 
és el tancament de la Model i, per tant, desplaçar aquests 513 treballadors a altres cen-
tres penitenciaris, conjuntament amb un concurs de trasllats de dos-cents treballadors. 
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Cal veure i ens agradarà que ens expliquin..., no crec que sigui ara el moment perquè no 
és el motiu, però ens agradaria que ens expliquessin com lligaran això i com faran que 
això no comporti, doncs, algunes distorsions dins del sistema penitenciari.

I he fet unes anotacions a mesura que anava intervenint la diputada de Ciutadans. 
Jo crec que hi ha temes en els que no només es tracta de vigilància, no només es tracta 
d’intervenció per part dels professionals o per part del personal de seguretat, sinó que 
són temes, fins i tot, de sensibilitat social, com és el tema dels preus dels economats, no? 
Això és un fet que a nosaltres també ens ha arribat, que ha generat situacions de crispa-
ció, que no sé si han derivat en incidents o no, eh?, però a situacions de malestar entre 
els interns i les internes. I, per tant, creiem que són temes als quals la direcció general 
hauria de ser sensible per intentar evitar-los.

En principi, res més. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula el diputat Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, jo seré una mica més breu que les companyes que m’han precedit. Primer, les 
preguntes que ja he fet a la intervenció anterior, a..., bé, als sindicats que han intervin-
gut. Què passa amb el tema de les agressions que es comuniquen a jutjats, i que, doncs, 
saben que no totes?, quina resposta es dona a això? S’ha respost parcialment el tema de 
la redistribució dels treballadors de la Model. En altres, si poden donar dades amb per-
centatges perquè ens quedin gravades millor, diguéssim, d’aquest augment de personal. 
En tot cas, m’he quedat molt preocupat per la iniciativa de protecció jurídica que han re-
clamat els sindicats. Si vostès poden fer alguna cosa en aquest sentit; m’ha semblat prou 
greu, almenys com ho han explicat.

I jo crec que..., ja començo a fer quatre valoracions, eh? Primer, que veig, almenys, 
que la visió genèrica o la visió general del que és la violència a les presons és prou ajus-
tada. O sigui, no anem amb alarmisme, no estem fent publicitat dels nostres sindicats, 
no? –que molts cops passa, també, que hi ha diputats que van a fer publicitat per al seu 
sindicat–, i crec que és una visió bastant més ajustada d’un problema que existeix, però 
que no és, diguéssim..., no podem despertar aquesta alarma social que ens trobem, que 
hem detectat clarament, eh?

Després, crec que és important que comencem a parlar de política i de que el que 
s’ha de reclamar, diguéssim, a la direcció general és que faci política, no? Llavors, què és  
fer política i què no és fer política, no? Podríem dir: «A les universitats, més beques; als 
hospitals, més metges, i més de tot i més d’allò altre.» I està molt bé, i quedes molt bé 
com a oposició, eh? I, al final, jo crec que és el paper que va jugar tota l’oposició. Fer 
política significa replantejar-se les coses i entendre que els sistemes, diguéssim, funcio-
nen amb molts elements i que són ecosistemes vius, en aquest cas. 

I he vist atisbos també, eh?, d’això. El moment en què es parlava del Cire, en aquest 
cas, o dels treballs dels presos i dels economats, el moment en què es parlava d’alguna 
funció derivada del grup de treball dels DERT, dient: «Li ha tocat el règim de vida.» Jo 
crec que el que s’ha de reclamar no tant és més personal o més personal de seguretat, 
que també, sinó que s’ha de reclamar política i diferents maneres de fer. Per exemple, 
jo també vull més personal a les presons, potser no de seguretat interna; potser no, no? 
Però potser m’agrada més personal de tractament. 

Potser m’agradaria personar el disseny en aquest tractament, per exemple. O anant a 
agafar aquest tractament fora d’aquí i agafant idees, potser, eh? Potser m’agradaria per-
sonal de tractament dissenyant mòduls de convivència a les presons –potser. Ho dic..., 
tampoc perquè..., no perquè avui vingui el sindicat, reclamarem més personal de segu-
retat, i demà, que venen els de tractament, en reclamarem més de tractament. La visió 
política ha de ser aquesta, això és fer política. I, en tot cas, el que m’agradaria sobretot 
és que es replantegés els règims de vida a les presons, que es replantegés el paper del 
Cire als centres penitenciaris. 

Actualment, hi ha centres penitenciaris amb una taxa molt baixa de feina o una fei-
na bastant desmotivadora; en aquest cas, entenc que el mercat és el que és, però hauríem 
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de potenciar que la feina no només servís per garantir el nivell de vida mínim d’aquests 
interns, sinó, alhora, que fos un inici la reinserció.

I, parlant de reinserció, molt important el fet que la porta del tractament, no?, en 
aquest cas –ho dic..., i amb això estic parlant de violència a les presons, eh?; estic par-
lant de violència, amb això, eh?–, no s’acabi quan surts de la presó, que això és una cosa 
que passa. En el moment que surts de la presó hi ha entitats totalment desbordades que 
no poden atendre els interns que surten. I molts interns veuen amb molta més ansietat 
aquest final, aquest «No future», no?, d’aquell ja clàssic dels anys seixanta, amb molta 
més ansietat perquè saben que no es trobaran res allà fora.

I el tipus de treball i el nivell econòmic que tenen allí dintre també afecta en això. 
I estic d’acord amb la diputada de Ciutadans –hi ha vegades que no, hi ha vegades que 
sí– que la misèria, diguéssim, que es cobra a les presons, que oscil·la entre l’esclavatge i 
el treball de reinserció, i els mateixos preus de l’economat, són un problema, i aquí hau-
ríem de donar-li la volta.

No només això –ara, potser, tiro, diguéssim, de mons idíl·lics, eh?–, em consta que 
hi ha activitats d’oci i activitats socials, diguéssim, des d’esports fins a teatre, a les pre-
sons. Crec que és un element de..., les activitats de socialització són elements clau, i si 
cal més personal, que més personal faci aquestes coses; és important.

I, al final, resulta que no reduirem la violència amb més seguretat, que també po-
dríem fer-ho, no?, sinó que reduirem la violència, diguéssim, fent política i canviant el 
sistema de presons que tenim ara mateix. Per tant, no em preocupa; no em preocupa que 
ara mateix els companys del sindicat tinguin una visió de la seguretat i el director en 
tingui una altra i nosaltres en tinguem una altra. És que és el que... La visió... Hi ha una 
visió de la seguretat diferent, hi ha una visió de la violència, de com tractar la violència 
a les presons, diferent.

I crec que en un sistema de presons que té diversos mons i que han de relacionar-se 
entre si hem de ser sensibles. Per tant, jo el que reclamo a la direcció general és que si-
gui valenta i que faci política en aquest sentit, i així donarem sortida i donarem respos-
ta a la demanda dels sindicats que han vingut aquí, avui, dient que és un problema que 
existeix –no tan greu, però existeix– de violència a les presons. Al cap i a la fi, les pre-
sons no són perquè..., les presons..., l’objectiu de la presó no és erradicar la violència a la 
presó, sinó que és reinserir els presos que hi ha. I si..., en la mesura que millorem aques-
ta política i aquesta filosofia, també estarem eliminant els episodis de presons. 

Res més. Jo crec que, alhora, en casos especials que poden provocar problemes de 
violència, com ales psiquiàtriques i departaments d’atenció especial, anem coixos, i crec 
que és quelcom en què s’ha d’anar avançant. No es pot fer així (l’orador pica de mans) 
i inventar quatre ales psiquiàtriques a les presons, ho entenc; però sempre, com a opo-
sició –ara sí–, estarem aquí tocant el crostó, dient: «Per aquí hem de seguir caminant.»

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula la diputada Esperanza... (Veus de fons.) Esperanza García, si us 
plau.

Esperanza García González

Gràcies, president. La veritat és que a mi m’ha semblat que estàvem pràcticament en 
una compareixença sol·licitada a la Comissió de Justícia per fer control al Govern. I no és 
això, senyor Calderó, no estem aquí per a això. Avui estem a la Comissió de Justícia per 
fer una jornada específica de treball sobre la violència dintre dels centres penitenciaris a 
Catalunya. Què vol dir, això? Doncs, intentar sumar esforços per tal de trobar solucions. 
O sigui, no és una..., no se senti vostè com que estem fent aquí una sessió de control.

El que li estem dient, crec jo, tots els grups parlamentaris és: hi ha una realitat, és 
aquesta, les dades no menteixen –o sigui, no banalitzi, perquè les dades no menteixen, 
en aquest cas, i ja ha quedat demostrat, després d’un quants mesos esperant-les–, i co-
mencem a parlar d’allò que és essencial, i allò que permet i és viable, des del punt de 
vista funcional i des del punt de vista econòmic, d’anar implementant ràpid per tal de no 
aconseguir la utopia..., que ja sabem que és una utopia, que un centre penitenciari és un 
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lloc molt específic on concorren moltíssimes circumstàncies molt excepcionals i a vega-
des extremes. Però intentem, com a mínim, reduir aquesta taxa.

Per què? Perquè vostè ha fet, al començament de la seva intervenció..., pràcticament 
fent un ple de descàrrec de les intervencions que havien fet els representants dels treba-
lladors a aquesta comissió. I, home, jo crec que estem per a una altra cosa. Entre altres 
coses..., primer, els sindicats no són grups parlamentaris. Venen a defensar no només els 
seus interessos personals, com a treballadors públics, sinó també la seva integritat física. 
I per això ens han estat explicant quines són les coses i quines són les mancances, per una 
part, funcionals i, per una altra banda, materials que els poden ajudar a que això no passi; 
que és en benefici de tothom, no només dels interns, sinó també dels treballadors públics.

O sigui, que banalitzar els criteris o les demandes que facin els sindicats en aquesta 
comissió jo crec que és un error; és un error, sobretot com a director que és vostè. Per 
què? Perquè, a més, dona la casualitat que si intentem banalitzar el fet de que pugen les 
agressions als centres penitenciaris de Catalunya, i les dades així ho mostren, i, a més a 
més, dona la casualitat que nosaltres tenim a Catalunya una experiència bona –jo crec 
que bona, en termes generals– sobre gestió de centres penitenciaris i sobretot –sobre-
tot– molt establerta en el temps, perquè és la primera competència –la primera com-
petència– que es va assumir aquí, a Catalunya, la de gestió dels centres penitenciaris. 
Hi han comunitats autònomes que encara no l’han demanada, perquè saben que és una 
qüestió complicada i complexa. Doncs, fem servir l’experiència, no neguem la realitat, 
intentem buscar i cercar solucions.

Per exemple –jo li faig preguntes concretes–, si a nosaltres avui ens venen aquí els 
representants sindicals dient-nos: «És veritat, nosaltres ens reunim amb el departament 
i ho fem un cop el mes.» En això coincideixen: un cop al mes es reuneixen; i, de fet, tre-
ballen sobre com millorar aquesta violència o la incidència de la violència dintre dels 
centres penitenciaris. Com és possible que ells diguin que no tenen encara els protocols 
i vostès ens diguin que sí? S’han acabat o no s’han acabat els protocols? Els estan po-
dent fer servir o no?

Ens explica vostè que hi han..., bé, que es faran vuit cursos de formació durant 
aquest any. I això està molt bé. Ara, volem saber de què. Perquè una de les coses que 
ens ha sobtat..., a vegades, en seguretat és important tenir formació, però també en re-
solució de conflictes és molt important. I ens han dit que això no existeix i que, de fet, 
no ha existit mai. I en un clima tan extrem com és un centre penitenciari, crec que és 
bo també parlar-ne; sobretot, perquè nosaltres –en això coincidim amb vostès– tenim 
un sistema penitenciari que és diferent, que és molt més proper a l’intern, molt més de 
convivència. Doncs, fem-ho servir. I fem servir les eines que, a més, es poden fer servir 
amb aquesta..., amb aquest model que és, de fet, diferenciat, no?

Places de psiquiatria; ens ha dit «algunes». Vostè, després de veure quines són les 
incidències, tenint les dades de quins són els interns que agredeixen i, en molts casos, 
són interns que pateixen malalties psiquiàtriques, vostè creu que són suficients? 

Una altra: quan tindrem un calendari, o si es treballarà ja un calendari urgent, com 
a mínim, sobre els plans d’avaluació de riscos a Brians, a Lledoners i a Puig de les Bas-
ses? A veure si... Això em sembla..., aquesta pregunta és més de control, no?, però he 
aprofitat i la hi faig.

No li faré cap pregunta a la directora de justícia de menors; entre altres coses, per-
què és veritat, no hi ha incidència. I li agraeixo moltíssim les experiències que ens ha 
explicat, fins i tot la de l’ase, però per això no li faig preguntes.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, té la paraula la diputada Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

«Merci.» Bé, jo, la veritat és que, com sempre, radicalment oposada a la perspectiva 
de la diputada del Partit Popular.

Jo sí que entenc que per parlar de violència s’ha de parlar de mesures penals alter-
natives, s’ha de parlar d’enfocament educatiu, etcètera. Jo ho he exposat abans –crec 
que vostès ja hi eren, no?–: per mi, l’anàlisi de la violència s’ha de fer en clau sistèmi-
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ca, i quan dic «en clau sistèmica» no vull dir que tots els centres penitenciaris, tots els 
centres de compliment de condemna penal siguin espais de violència. Em sembla que 
abans m’he explicat perfectament i no cal repetir-ho. Però, en aquest sentit, jo vaig al 
«repensem la institució», no?, que precisament dels seus discursos se’n desprèn això, o 
almenys molta diferència dels discursos que hem escoltat anteriorment.

Clar, la lògica és fàcil, no?: del càstig a la reinserció; que em sembla que, a més, és 
un discurs que des del departament es fa des que van entrar els responsables nous. I en 
clau concreta, i per abordar el tema de la violència i quasi en clau banal, seria «buidem 
les presons en comptes d’emplenar-les més», no? I això té molts límits; ja ho he explicat 
abans: el Codi penal, la judicatura, etcètera. Però em sembla que per nosaltres és una 
clau importantíssima.

En aquest sentit, per nosaltres les mesures penals alternatives són una de les vies per 
solucionar la violència als centres penitenciaris en tots els sentits i des de totes les lògi-
ques, tant des de funcionaris cap a interns com des d’interns amb els interns, com des 
d’interns cap a funcionaris, perquè entenem que... 

L’altre dia, revisant, per exemple, xifres dels delictes en clau de gènere, no?, de les 
dones que hi ha a presó, concretament a Wad-Ras, em sembla que era..., un 80 per cent 
dels delictes, o bé són econòmics o bé són contra la salut pública, també en clau eco-
nòmica. I quan comences a gratar què hi ha darrere de les històries de vida d’aquestes 
dones que fan delictes econòmics, sovint hi ha una explicació en clau de crisi, hi ha una 
explicació en clau d’alimentar famílies, etcètera.

Per això nosaltres entenem que la privació de llibertat en molts d’aquests casos no 
soluciona el problema, sinó que l’agreuja. Perquè, a més, si continuem amb la perspec-
tiva de gènere, la dona, tot i que estigui privada de llibertat, continua assumint totes 
aquestes tasques reproductives i responsabilitats que l’han portat a cometre un delicte i, 
per tant, encara agreuja més la seva situació.

Per aquest motiu..., i no hi donaré més voltes; em sembla que m’he explicat perfecta-
ment i no vull tornar-me a excedir amb el temps. Per motius com aquests nosaltres creiem  
que les mesures penals alternatives són la clau.

Ho repeteixo: amb límits clars, amb un codi penal i unes reformes que van precisa-
ment en contra de potenciar les mesures penals alternatives, i amb una judicatura que, 
doncs, evidentment, és independent i, per tant, no se li poden dir determinades coses, o 
qüestionar determinades decisions.

El que sí que també tenim clar és que no hi ha una aposta ferma per les mesures pe-
nals alternatives; és a dir, es consideren les mesures penals alternatives com a mesures 
soft, com a penes de segon nivell, com a penes que no són tan importants com les de la 
privació de llibertat. I ho diem perquè hi ha molt menys teixit, molta menys xarxa per-
què la judicatura pugui apostar per les mesures penals alternatives que no per la priva-
ció de llibertat clàssica.

A més, revisant aquest mati, bé, una mica, com s’articula a Catalunya el compli-
ment de les mesures penals alternatives, hi ha molta gestió externalitzada, també, de 
com s’han de complir aquestes mesures. Per aquests motius nosaltres entenem que no hi 
està havent..., que la conselleria no està fent una aposta, de dir: a Catalunya les mesures 
penals alternatives i tractar de que la privació de llibertat no sigui sempre la solució és 
una aposta ferma del Govern i de les direccions generals que d’aquí es despengen, no?

Nosaltres, per tant, demanem això, i els ho demanem..., o exigim políticament això, 
i els demanem, com a pregunta concreta, si hi ha la voluntat de fer-ho; si hi ha la volun-
tat de fer una aposta clara perquè es puguin construir lògiques de justícia restaurativa, 
lògiques de mesures penals alternatives, etcètera.

I després una altra pregunta concreta a la directora general, a la senyora Heras. Vos-
tè ha parlat de mesures de contenció, i ha parlat d’una cel·la d’aïllament. El que passa, 
que no m’ha quedat clar si es practica la contenció momentània o si es practica l’aïlla-
ment. I voldria que em respongués concretament aquesta pregunta. Ja li avanço que per 
nosaltres l’aïllament no pot ser mai una forma de tractament, i això és un punt de desa-
just amb el departament, i que continuem discutint, cada vegada que tenim grup de tre-
ball. Però m’agradaria que m’aclarís això, perquè no m’ha quedat clar.

I ja està, perquè la resta ha estat dit fins ara.
Gràcies.
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El president

Gràcies, senyora diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la 
paraula la diputada Dolors Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Gràcies, senyor president. I gràcies també, doncs, al director general de Serveis Pe-
nitenciaris, i a la directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, 
per la seva compareixença.

Jo, primer, com diré..., començar dient que s’ha de constatar que tenim un dels mi-
llors sistemes penitenciaris del món. I no ho dic jo, només faltaria, sinó que ho diu gent 
especialitzada, doncs, d’aquest món, no? 

I veiem, però, que, tot i això, sempre pot haver-hi, doncs, coses a millorar, com a tots 
els sistemes. Però veiem que la direcció general, doncs, ja està fent. I està fent tot el que 
pot per millorar-ho. Com pot ser, per exemple, tractar els interns que tenen problemes 
de salut mental; que aquests problemes, doncs, solen generar conflictes violents. I per 
això, doncs, és una bona notícia que s’estigui elaborant, com hem dit abans en l’altra 
compareixença, el programa d’acord amb el Departament de Salut.

És cert que no es pot parlar de violència generalitzada a les presons –també ho hem 
dit abans–, sinó d’episodis conflictius que els funcionaris aborden amb la màxima di-
ligència. Segur que hi té a veure també la formació que reben i que fan el possible que 
aquests episodis no es derivi en molta més violència, que siguin molt més violents.

Per tant, de la seva compareixença valorem positivament tot el que s’està fent per re-
duir aquests conflictes, com el fet, doncs, que cada mes es puguin reunir amb els sindi-
cats per analitzar i millorar els protocols d’actuació per minimitzar els riscos.

També el pla que han dissenyat a quatre anys per desenvolupar el protocol d’Is-
tanbul, amb activitats adreçades a tot el personal implicat, per garantir el respecte ab-
solut pels drets humans; a l’atenció més individualitzada dels interns més conflictius i 
més violents.

També s’ha referit als DERT, al Pla de millora i xoc per reduir el percentatge d’in-
terns que solen derivar en aquest règim, on recordem que s’hi envien els més violents, els 
que no són capaços de comportar-se i respectar les normes de convivència dels centres.

Recordar, com he fet a la compareixença anterior, que només són un 2 per cent del 
interns. Em sembla que vostè ha dit un 1,7; potser ha baixat també aquest percentatge. 
Per tant, es desprèn que el 98 per cent restant de la població reclusa, doncs, no genera cap 
episodi violent i respecta les normatives dels centres, i en conseqüència tornem a cons-
tatar que no es pot parlar de manera generalitzada d’episodis de violència a les presons.

Seguim amb aspectes positius que caldria destacar, com és el programa de formació 
a l’escola de seguretat pública de Mollet, que també ho han reconegut els sindicats, que 
s’està fent una bona feina en aquest sentit.

Quant al tancament de la Model, sembla que també aquí hi ha diverses interpreta-
cions. Nosaltres considerem que es millorarà el sistema, ja que hi han els 513 treballa-
dors que s’han repartit a tots els centres penitenciaris que reforçaran totes les plantilles. 
Vostè les ha dites una per una; recordem-ho: per exemple, Brians 1, més cinquanta;  
Brians 2, cinquanta-cinc; Quatre Camins, vint-i-tres, i etcètera.

Per tant, agraïm molt la seva compareixença. La veritat és que tenia un parell o tres 
de preguntes a fer-li, però crec que han estat convenientment ja contestades per vostè en 
la seva compareixença.

I ara, en tot cas, em dirigiré a la directora general de Justícia Juvenil. Està clar que 
els centres que vostè representa, doncs, és una comunitat evidentment molt més pacífica 
que els centres d’adults; que no tenen conflictes entre interns ni entre interns i funcio-
naris, això ho demostren les estadístiques, sinó que hi han petites incidències. I això ho 
demostra també el fet que quasi cap grup parlamentari hi ha fet referència. Jo crec que, 
en tot cas, s’ha de parlar també de les coses que es fan bé, dels centres en què es fan les 
coses bé, dels centres en què es fan les coses més malament, o en què no es pot actuar 
tan bé, diguéssim.

Per tant, doncs, hi ha un perfecte funcionament i un bon clima i bona convivència 
entre tots.

Destacaríem el treball que fan en tema de salut mental i també de la prevenció de 
les drogodependències. I ressaltar, sobretot, tot el sistema de caràcter educatiu que vostè 
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ens ha anat explicant d’aquests centres, per ajudar, doncs, aquests nois i noies que estan 
ara sense llibertat, perquè quan surtin es puguin adaptar a la vida normal dels ciutadans 
i ciutadanes.

L’estadística també ens mostra que baixa el nombre de joves privats de llibertat en 
els últims anys; diguem-ne que és una bona notícia. Mirant l’estadística, jo vaig veure 
que està posat en el departament que aquest mes de gener del 2017 es va tancar amb 127 
interns, entre preventius i penats.

Per tant, la conclusió és que en matèria de justícia juvenil s’està fent molt bona feina. 
No es pot parlar de violència, sinó, en tot cas, de petits conflictes, de petites incidències. 
I agrair la tasca que fan tots els professionals en aquests centres.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, per donar resposta, doncs, als plantejaments 
que han fet els diversos grup parlamentaris, tenen la paraula els directors generals. Atès 
que abans els he donat una mica més de temps, hem estat generosos, aquest cop sí que 
s’haurien de cenyir als deu minuts que tenen.

Té la paraula el senyor Amand Calderó.

El director general de Serveis Penitenciaris

Bé; moltes gràcies, president. Bé, jo, en principi, contestant també a la diputada de 
Ciutadans, que em feia la pregunta: «Què hem de fer per prevenir les agressions?» Jo li di-
ria que hem elaborat protocols; hem treballat aquests protocols en l’àmbit de la formació, 
en el curs que els mateixos sindicats han reconegut que estem fent i que estem fent molt 
bé. Estem fent també la formació amb pràctiques professionals als funcionaris, als co-
mandaments intermedis. Això també és prevenció de les agressions, perquè evidentment 
el que es treballa en aquestes pràctiques professionals, doncs, són situacions quotidianes 
que es viuen en els centres penitenciaris. Els comandaments intermedis reben formació i, 
a la vegada, repliquen aquesta formació en els funcionaris de base, en situacions de quoti-
dianitat, entre elles reduccions, entre elles contencions, entre elles, també, pràctiques con-
tra incendis, etcètera. I protocols de com han d’actuar davant de determinades incidències.

Això es treballa en el contingut d’aquest curs de formació que he esmentat abans, i 
que, hi insisteixo, almenys els sindicats l’han reconegut com una bona eina que l’actual 
equip de govern ha implementat en l’àmbit penitenciari.

Per tant, no es pot dir que la formació no funciona, quan portem un any i escaig 
a càrrec de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia, 
l’equip actual, i estem evidentment treballant en la formació, intensificant-la molt sobre-
tot en aquests àmbits que he comentat, però també, senyora diputada del PP, en l’àmbit 
també de la prevenció del conflicte, en la gestió del conflicte, en l’educació emocional, 
etcètera. També estem treballant això.

Hi ha quatre guies de treball. La primera guia és aquesta. I això es treballa en el curs 
de formació que hem esmentat abans.

Jo, la veritat, com a director general, no em sento preocupat pel nivell d’incidents 
que hi ha en els centres penitenciaris. Penso que en aquests moments no hi ha tensió. 
Tenim un 67 per cent d’ocupació en els centres penitenciaris. Quan acabem l’operació 
Model ens posarem en un 72. I la veritat és que no em sento preocupat. El que sí que 
tinc és la responsabilitat d’analitzar qualsevol incident que hi hagi, perquè això ens per-
metrà evidentment cercar solucions de millora. I per això, mes a mes, ens reunim amb 
els sindicats, per fer aquesta anàlisi dels incidents.

Vostè ha parlat de la crema d’un matalàs. Això ha passat, passa i seguirà passant, 
perquè és un fet aïllat d’un intern que en un moment donat pugui cremar un matalàs. 
Evidentment, això no... El que cal és poder donar resposta a aquest tipus de coses, que 
és el que es fa, no?

L’accés a la formació, que deia, dels funcionaris. Doncs, l’accés a la formació no no-
més el permetem, sinó que el fomentem, perquè creiem que és una eina bàsica des del 
centre d’estudis i des de l’Institut de Seguretat Pública, com hem comentat abans, no?

Ha parlat vostè també del perjudici que es causa als familiars amb el tancament de 
la Model. Jo li diria que vostès també tenen una visió de que tots els preventius que hi 
ha a la Model són de la ciutat de Barcelona, i únicament els preventius que hi ha de la 
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ciutat de Barcelona són un 24 per cent; la resta són de comarques molt diverses de tot 
l’àmbit de les comarques de Barcelona. Per tant, això ho hem de tenir present també.

Funcionen les línies de transport públic adequadament, però a més a més el departa-
ment està estudiant, tant per a funcionaris com per a famílies, potenciar aquestes línies, i 
estem en aquests moments treballant justament amb els sindicats també aquesta qüestió.

Sistemes de seguretat de les presons? Escolti, tenim unes presons amb uns sistemes 
de seguretat molt bons. Poden passar coses a les presons, com he dit abans, perquè la 
conflictivitat en els centres penitenciaris, com a la vida també..., poden passar coses, 
però estem raonablement contents dels sistemes de seguretat que tenim. I, evidentment, 
com he dit abans, el que pretenem també és que la cobertura de videovigilància que 
tenen els centres nous, que abasta tot el centre –espais comuns i també espais, doncs, 
d’escorcolls i de contenció; menys les consultes mèdiques, que òbviament per raons òb-
vies, doncs, no tenen cobertura–...,, aquesta cobertura, nosaltres, és la cobertura que de-
sitgem que tinguin també els centres antics, i en aquesta línia treballem.

Pel que fa al Grup Socialista, quan deia la diputada «la visió de seguretat diferent 
entre sindicats i nosaltres», jo li diria que no és així, és a dir, que aquí han vingut dues 
persones que han expressat una visió, però hi ha moltíssima gent, afortunadament, en el 
sistema penitenciari català que té una visió de seguretat dinàmica com la que té aquest 
equip de govern, no? Nosaltres estem convençudíssims que la seguretat es genera jus-
tament en dinamitzar i dotar els centres penitenciaris de programes d’intervenció, en 
generar vida, treball productiu, educació a l’escola, activitats d’animació sociocultural. 
Aquesta normalització de la vida als centres penitenciaris és el que genera precisament 
més seguretat. No només únicament als funcionaris de servei interior, que òbviament la  
seva tasca com a educadors també és important –treballar en la higiene, treballar en  
la conducta dels interns– i això també genera seguretat, i molts d’ells són autèntics edu-
cadors, perquè fan aquesta feina i la fan molt bé.

La valoració de la formació..., ja ho he dit abans; és a dir, jo cec que estem insistint 
moltíssim, en aquest equip, en aquest any que portem de govern, moltíssim en la forma-
ció en l’àmbit dels incendis i en tot el que he comentat abans, no? I estem insistint tam-
bé en un tema que també generarà molta seguretat, que és en el model de participació 
dels interns en comissions en els mòduls; això estava funcionant només a Lledoners i en 
aquests moments estem treballant, amb la Taula de Participació Social també, l’extensió 
d’aquests mòduls de participació, del model de participació, a tots els centres peniten-
ciaris, perquè òbviament això millorarà també la convivència, amb la participació dels 
interns en les decisions a la vida del seu mòdul.

Ha preguntat si el personal s’ha incrementat en tots els àmbits. Òbviament s’ha in-
crementat a tots els àmbits. També el servei interior, que segurament és el que s’ha  
incrementat més. 

DAE, m’ha preguntat si només n’hi han tres. No, n’hi han més, de DAE; és a dir, al 
Centre Penitenciari Ponent, per exemple, funciona un DAE per a toxicomanies, que té 
una amplíssima cobertura en el centre penitenciari, que els convido també a visitar-lo.

El tema de salut mental..., no m’hi estenc més perquè ja ho he explicat abans; és a 
dir, nosaltres reconeixem que òbviament hi ha hagut un increment en els darrers anys 
dels problemes de salut mental. Ens hem posat a treballar de seguida aquest equip, i el 
mes d’abril tindrem el document, amb el Departament de Salut, per poder-lo presentar 
i, per tant, per poder fer un salt qualitatiu en l’atenció de salut mental en els centres pe-
nitenciaris; és una necessitat i nosaltres hi donarem resposta. Però val a dir que la in-
tervenció que s’està fent i el model d’intervenció en salut mental als centres és un bon 
model; però evidentment cal millorar-lo.

Em parlava de la Model i els concursos de trasllat. Escolti, la Model..., jo soc dels 
convençuts que el projecte de tancament de la Model és una gran oportunitat a molts 
nivells. També ho és per als funcionaris; els funcionaris, que podran concursar i que 
podran optar a places que mai s’haurien pogut pensar que hi haurien pogut optar. Per 
exemple –els posaré un exemple molt clar–: funcionaris que són de la ciutat de Lleida 
i que estan treballant a Brians, a la Model, a Quatre Camins..., i n’hi han molts, a més 
a més, li asseguro que n’hi han molts, perquè Lleida és una ciutat que ha donat moltes 
vocacions de funcionaris de serveis penitenciaris. Doncs, bé, difícilment es podria ha-
ver fet l’oferta de quaranta-set places més en el Centre Penitenciari Ponent si no fos grà-
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cies al tancament de la Model. Per tant, el tancament de la Model serà una oportunitat  
des del punt de vista que acostarà professionals als seus llocs de residència, acostarà in-
terns al seu lloc de residència i després millorarà la qualitat de vida dels preventius que 
hi ha a la Model. Els preventius que hi ha a la Model, la població reclusa que hi ha a la 
Model, en aquests moments té un baix nivell de qualitat de vida, és un centre absoluta-
ment obsolet i que no té condicions, i aquesta població que estarà en el Centre Peniten-
ciari de Brians 1 òbviament millorarà moltíssim la qualitat de vida, i millorarem molt 
també les condicions d’intervenció dels professionals en aquest centre penitenciari.

Per tant, nosaltres estem molt convençuts que és una gran oportunitat per millorar el 
sistema. Òbviament, el reforç de les plantilles és evident: tots els centres milloraran en 
personal amb l’operació Model. 

El senyor Giner m’ha parlat de la protecció jurídica, i nosaltres, la protecció jurídica..., 
els mateixos sindicats ho han dit, és a dir, quan realment sol·liciten la protecció jurídica, el 
Gabinet Jurídic de la Generalitat òbviament, doncs, els dona suport, llevat, evidentment, 
de que sigui per qüestions que..., com, per exemple, d’una mala praxis, de maltractaments, 
que en aquest cas evidentment no la donem i, a més a més, ens posicionem en contra, no?

Pel que fa al tractament després de la presó, coincidim absolutament amb vostè, és a 
dir, i en aquest sentit estem treballant amb la Taula de Participació Social i amb la Taula 
del Tercer Sector, amb qui ja hem fet un conveni per fer un pla de reinserció postpeni-
tenciària. Estem convençuts que aquesta línia evidentment s’ha de potenciar, i el conse-
ller Mundó això ho va expressar en els mitjans de comunicació a poc d’arribar al depar-
tament. En aquest sentit, la Taula de Participació Social nosaltres l’hem revitalitzat molt 
i hem revitalitzat les taules de segon nivell en cada centre penitenciari, perquè hi creiem 
molt. La participació d’aquestes entitats és bàsica per al projecte de reinserció i per al 
projecte de suport també a la reinserció postpenitenciària, evidentment.

Deixi’m que li faci també una broma, quan en els sindicats parlava del nou Codi pe-
nal. Nosaltres tenim molta fe que amb la nova república catalana podrem legislar i tenir 
un codi penal i una llei orgànica general penitenciària pròpia, on podrem definir parà-
metres molt diferents dels que hi ha; segurament també en el tema del règim tancat, no? 
Nosaltres no faríem..., no legislaríem com hi ha la Llei orgànica general penitenciària, 
tot i que evidentment el primer grau és una necessitat també dels centres.

El president

Senyor Calderó, deu minuts.

El director general de Serveis Penitenciaris

Bé, i només, ràpidament, a la diputada del PP el tema de protocols sí o protocols no. 
Protocols, rotundament, sí. I ells mateixos han reconegut que estem treballant en els 
cursos de formació els protocols de què és el que hem de fer els funcionaris davant de 
determinades pràctiques. Protocols i pràctiques professionals en els centres, posant en 
pràctica aquests protocols. Protocols, sí, de manera contundent, eh?

Places de psiquiatria, ja ho he dit abans; és a dir, les places que tenim donen una bona 
resposta, però hem de millorar el model i n’estem convençuts, d’això, i ho volem fer i ho 
estem fent. I no és una declaració d’intencions, sinó que ja properament posarem sobre la 
taula un pas qualitatiu pel sistema penitenciari a Catalunya pel que fa a la salut mental.

La diputada de la CUP. Jo la veritat és que coincideixo plenament amb que cal po-
tenciar les mesures penals alternatives –n’estem absolutament convençuts–, cal poten-
ciar el règim obert... He dit que hem de reduir l’increment d’interns..., hem de reduir el 
percentatge d’interns en règim tancat i estem treballant per fer-ho. I hem de potenciar i, 
per tant, augmentar..., aquest 21,3 per cent de règim obert que tenim, l’hem de millorar 
i hem d’augmentar-lo. Estem treballant per fer-ho, eh? Per mostra, la propera reunió de 
directors és un monogràfic sobre el medi obert; n’estem absolutament convençuts, no?

També penso, com vostè ha dit també, que parlar de prevenció de la violència vol dir 
parlar d’educació i vol dir parlar de moltes altres mesures; que no només és la vigilàn-
cia, la vigilància estàtica, no? Treballant amb educadors, amb psicòlegs i treballant els 
funcionaris de servei interior els hàbits de conducta, estan vigilant també en els centres 
penitenciaris, estan garantint seguretat també.
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I, bé, Junts pel Sí, doncs, penso que quan ens deia que tenen la percepció que real-
ment el projecte de model millora el sistema..., n’estem convençuts i sobretot millora la 
qualitat de vida, com he dit abans, no?

Bé, gràcies i disculpi, que m’he passat.

El president

Moltes gràcies, senyor director general. Ara té la paraula la senyora Pilar Heras.

La directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Tan breu com sigui possible. Primera cosa: sí que fem política, en volem fer, i farem 
política social amb el que estem fent –i ho estem fent, vaja, de fet. Segurament neces-
sitem la complicitat de la gent que ens dieu com l’hem de fer millor. I, per tant, portes 
obertes, amb responsabilitat per part nostra i, una mica, el que ha dit el director general 
del després de la presó, perquè és una de les coses que tenim com a repte: després de la 
presó i després d’aquelles llibertats vigilades, a on van a parar els nanos que surten de 
centres, com treballem tot això amb les entitats, etcètera.

Segona cosa: repensem, repensem la institució. Almenys l’equip que estem ara en 
aquest moment, que tenim encomanades aquestes tasques, repensem la institució: com 
diem determinades coses i com posem al davant determinades propostes i no mantenim 
per mantenir la manera de funcionar de les mateixes institucions.

MPA? Sí: primera aposta gairebé del conseller Mundó en el moment en què vam 
començar a fer públic quin model de plantejament de l’execució penal –ho dèiem així– 
ens plantejàvem tirar endavant. I jo diria que no des d’un plantejament de segon ordre ni 
soft, eh?, sinó més aviat com una necessitat, en els termes que ho hem estat plantejant. 
I estiro un fil: també amb el plantejament de la justícia restaurativa, sense la qual les 
mesures penals podrien ser un complement diferent, però que es compleix i prou. No, 
no: tots aquests processos de mediació i de justícia restaurativa en totes les seves for-
mes, no només la mediació.

I per mostra, catorze mil persones cada any ens fan mesures penals alternatives i 
més de 1.700 entitats estan tirant endavant això en tots els territoris i en tots els racons 
del nostre territori. I es fa una inversió i una aposta política molt clara, de dir: «Hem de 
reduir d’un any i mig d’espera a quatre mesos.» I estem tirant endavant cap aquí, i jo di-
ria que en alguns llocs amb molt bons resultats; la llista d’espera que ja es començava a 
generar; cosa que vol dir que si hi ha llista d’espera –i permeteu-me la paradoxa–, apos-
tem per això, perquè, si no, no hi hauria res en aquest sentit, eh?

Més de 700.000 euros, si no ho recordo malament, s’ha plantejat aquest any incre-
mentar el servei de les mesures penals alternatives, que no són, si m’ho permeteu, ex-
ternalitzades en el sentit pur del terme. Per què? Perquè les mesures penals alternatives 
tenen un control i una direcció directa de com s’han de fer, etcètera, a partir d’un exer-
cici..., ho he dit abans en altres temes, però de corresponsabilitat. És a dir, és cert que hi 
ha un concurs públic d’entitats que fan aquesta feina, però també és cert que aquestes 
entitats tenen un plantejament, diguem-ne, de no fer el que els dona la gana –i perme-
teu-me dir-ho així, planerament– amb la feina que se’ls encomana, sinó que el que fan 
és complir estrictament, segons els diferents tipus de mesures que s’han de complir i els 
diferents equipaments. I aquí hi ha des d’entitats, diguem-ne, del tercer sector, que són 
les tres o quatre territorialitzades, fins a les entitats que donen serveis de salut, concre-
tament en temes de drogues, etcètera, que tenen una actuació molt puntual.

D’altra manera no ho podríem fer. I ho dic també amb tota sinceritat. Jo soc molt, 
molt, molt partidària –i ho dic aquí, perquè he dit que fèiem política i que ens repensàvem 
la institució– de pensar primer en termes d’acció pública; però sí que és cert que sense 
aquesta corresponsabilitat amb aquestes entitats, d’aquesta manera que ho hem anat tei-
xint, és molt difícil que arribéssim on podem arribar en aquests moments. I el cost, di-
guem-ne, de l’etiqueta d’«externalitzeu» jo l’assumiria tranquil·lament, perquè no tinc cap 
mena de problema, diguem-ne, a pensar que és una responsabilitat pública amb un exer-
cici, diguem-ne, d’alguns aspectes que aporten les entitats. I això em sembla que és clau.

I per la darrera intervenció de la diputada de Junts pel Sí, bé, no voldria entrar en 
equívocs, tot i que agraeixo l’explicació de que, efectivament –i amb algunes dades, et-
cètera–, en els centres de justícia juvenil no hi ha tants problemes; però tampoc estem 
tractant amb criatures o amb gent pacífica. Jo he dit allò del racó de pensar, molt amb 
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la intenció del plantejament que ara contesto a la companya de la CUP, de quan parlem 
de la contenció. Jo en dic «el racó de pensar» perquè precisament no són mesures d’aï-
llament dins dels centres.

En qualsevol cas, dins dels tres centres grans hi ha un espai, que ho he dit, que es diu 
«la zona d’intervenció puntual». I aquesta zona –i ho he dit, perquè s’ha de dir– té un llit 
al mig de l’habitació, perquè és una habitació de contenció, i evidentment és un llit clavat 
a terra i amb la possibilitat de que els nanos no es puguin autolesionar, etcètera. Però és 
una cosa puntual, no és una cosa que es posi aquell noi o aquella noia allà dintre i hi pas-
si dies o hi passi..., aïllat, allà. Són hores concretes, i a més a més amb un control molt 
estricte, perquè no estem allà per fer això, vull dir, si hi ha un nano que fa un brot molt 
gros i no se’l pot contenir, probablement té més a veure amb un problema de salut mental 
que no pas amb un problema de violència a ultrança. I en aquell moment segurament el 
que s’ha de fer és pensar en mesures d’altre tipus; no només d’aïllar-lo i ja està, eh?

(Pausa.)
Moltes gràcies –perdó. (L’oradora riu.)

El president

Moltes gràcies, senyora Pilar Heras.
Agrair realment la presència dels dos compareixents, per les seves explicacions i 

per la resposta que han donat. (María Francisca Valle Fuentes demana per parlar.) Sí? 
(Pausa.) Perdoni’m? (Veus de fons.) Sí.

María Francisca Valle Fuentes

Sí. Si em deixa demanar-li una contesta a una pregunta que li vaig fer i no... I, a més, 
és un sí o un no.

Usted ha asegurado antes que no habría ni una pérdida de trabajo con el tema del 
traslado de la Modelo, y yo le..., la pregunta era...

El director general de Serveis Penitenciaris

Perdó, no..., no l’he sentit be.

María Francisca Valle Fuentes

Digo que antes, en su exposición, dijo que aseguraba que no habría ninguna pérdida 
de puesto de trabajo con el traslado de la Modelo. Y yo le pregunto si nos puede asegu-
rar –con un sí o un no me basta– que no perderán su puesto de trabajo los interinos; ni 
los que trabajan en la Modelo ni los de los otros centros.

Nada más.

El director general de Serveis Penitenciaris

Sí, sí. No hi haurà...

El president

Senyor director general...

El director general de Serveis Penitenciaris

...cap pèrdua de lloc de treball.

El president

...quinze segons, eh?

El director general de Serveis Penitenciaris

He contestat ja, president. (L’orador riu. Veus de fons.) Dic que, efectivament, no hi 
haurà cap pèrdua de lloc de treball.

El president

Gràcies a tots, sobretot als compareixents.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de vuit del vespre i nou minuts.
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