
 

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA MARC 

DEL MODEL DE PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA DELS 

CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.  

16 D'OCTUBRE DEL 2018. 

 

El passat dia 16 d Octubre, a la tarda ens vàrem reunir  amb els responsables 

de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, assistint els Subdirectors 

Generals que conformen aquesta Direcció General, amb l’absència de qui ens 

va convocar, el Director General. Objectiu d’aquesta reunió ha estat d’informar 

el Nou Marc/Pla Penitenciari que vol implementar, instaurar, si o si, la Direcció 

General a tots els centres. 

Es tracta d’un Model de Participació i Convivència universal, una reforma 

d’aplicació general a tots els mòduls dels centres penitenciaris, traslladant el 

funcionament dels actuals mòduls de “respecte/participació” a tots els mòduls 

sense excepció”. El fet d’implantar aquest nou mètode, no passaria de ser una 

anècdota més de la teoria Freudiana, tirant per terra tot l'escrit sobre el 

psicoanàlisi. Reconvertir en setmanes, mesos i fins i tot, anys, tots els mòduls 

en un concepte d’interns Delegats i Comissions de Participació, i que tots els 

interns acceptin i s’involucrin des de tots i cadascun dels mòduls, sense tenir de 

compte les diferents característiques que presenta cada població reclusa de 

cada mòdul. Això és una és utopia, més quan als interns que no vulguin 

involucrar-se en aquest experiment, se’ls demanarà mantenir les regles 

necessàries per a no interferir en la convivència dels mòduls i patis. Això 

suposarà dividir més als interns i complicarà l’esmentada convivència  i la tasca 

dels professionals de cada mòdul. En definitiva aquest experiment serà del tot 

impossible d’aplicar. 

Des de IAC/CATAC PRESONS hem deixat clar que amb la seguretat dels 

professionals penitenciaris no s’hi pot juga i que els experiments poden sortir 

molt cars, sembla que a la Direcció General se li oblida que les vides, 

agressions, seqüeles físiques o psicològiques que hi ha en joc, són les dels 

seus funcionaris, ignorant els greus esdeveniments que des de fa molt temps 

es pateixen al centre de Quatre Camins i mimetitzant, a dia d'avui, els altres 

centres. 



Aquest model pot ser vàlid per en un nombre limitat de mòduls. Cal tenir en 

compte que ja hem tingut greus problemes i aldarulls en un sol mòdul, un clar 

exemple és el mòdul 2 de Quatre Camins. Com pretén la Direcció General 

implantar de manera generalitzada aquest model? 

Des de la secció sindical d' IAC/CATAC PRESONS, volem deixar clar, que el 

nostre sindicat està a favor dels mòduls de participació i convivència, que estan 

funcionant molt bé, en centres penitenciaris com Lledoners o Brians2, però el 

que no creiem adequat ni realista, és que tots els mòduls de règim ordinari d'un 

centre penitenciari, siguin d'aquest tipus. En aquest sentit, l'exemple del mòdul 

2 de QC, crec que reforça el nostre posicionament. 

Així mateix, al nostre entendre, en aquestes unitats MPiC, no és poden 

permetre conductes agressives o vexatòries envers els professionals i entre 

interns, i que la seva realització, ha de ser causa immediata de baixa. 

Finalment, també creiem necessari l'increment del Complement Específic de 

tots els professionals penitenciaris i la millora dels processos de selecció i 

formació. 

IAC/CATAC PRESONS demana a aquesta Direcció General que baixi del 

idíl•lic núvol on s'han instaurat i facin una reflexió de la realitat que res té a 

veure en el dia a dia.  Els interns que conviuen en els mòduls de forma 

individual o agrupats ho fan des d’una idiosincràsia particular, reflex de la 

societat d'avui en dia. 

 

Secció sindical de presons IAC-CATAC 


