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Tot i que les condicions d’habitabilitat del sistema penitenciari català han millorat 

considerablement en els darrers anys, hi ha situacions cícliques que continuen 

amoïnant-nos, i ens referim a les elevades temperatures del període estival als centres 

penitenciaris i molt especialment al centres més antics per les raons que l’exposem a 

continuació. 

Els centres penitenciaris en gran mesura son edificacions de formigó en gran part que 

a l’escalfar-se produeixen efecte radiant durant molt de temps. Des de l’apertura de 

CP Brians 2, els nous centres disposen de dutxa a la cel.la, però els centres més 

antics no disposen d’aquesta mesura. Es a dir, almenys, la mitat dels interns del 

sistema penitenciari català no gaudeixen d’aquesta mesura que en aquest període de 

l’any seria molt convenient i adequada. Precisament es en els centres més antics on 

s’ubiquen els mòduls prefabricats, que per les seves característiques tenen un pitjor 

aïllament climàtic. El dret dels interns a rebre un tracte digne comença per facilitar 

unes condicions habitabilitat el més digne possibles.  

Cada cop hi ha persones de més edat complint condemna i per tant més vulnerables 

als efectes d’un cop de calor,  

Som conscients de la preocupació del departament que dirigeix per millorar les 

condicions de compliment dels interns/es i per aquest motiu el proposem una sèrie 

de mesures que poden millorar les condicions de vida dels interns i reduir en part 

l’agressivitat que generen les elevades temperatures, i molt especialment les adrecem 

als centres on les cel.les no tenen dutxa incorporada. 

Garantir que tots els patis tinguin dutxes que funcionin correctament per millorar les 

condicions de vida i la higiene desprès de la pràctica esportiva, 

Ampliar l’horari de dutxes en la mesura del possible tan pel matí, com per tots els 

interns amb destinacions i serveis interiors abans del tancament de cel·les per la nit. 



 

 

Garantir que les sales de dia disposen de suficients ventiladors i que funcionen 

correctament, 

Facilitar ventiladors als residents en cel·les que reben llum solar directa per la tarda, 

ja que hem pogut contrastar la diferència de temperatura en una cel.la segons rebi la 

llum directa al matí o a la tarda. 

Permetre l’adquisició als centres de columnes de refrigeració per a les cel.les. 

Revisar que les maquines de vending d’aigua fresca funcionin correctament sempre i 

que la càrrega d’ampolles d’aigua estigui completa, especialment desprès del cap de 

setmana. 

Fins i tot el proposaríem estudiar la possibilitat de refrescar les superfícies de formigó 

dels patis per reduir les temperatures. 

Aquest dies estan sent especialment difícils per les elevades temperatures i tot i que 

el tracte humanitari de tots els professionals ajuda en la mesura del possible, alguna 

de les mesures aquí proposades es podrien implantar amb molta facilitat i millorar les 

condicions de vida dels centres més antics del sistema penitenciari català. 
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