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REUNIÓ AMB EL SUBDIRECTOR DE REHABILITACIÓ DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARI
El passat 27 de març ens vam reunir amb el Subdirector amb l’objectiu de
fer-li una sèrie d’aportacions/reflexions que pensem que podem millorar la
nostra intervenció diària. Aquestes aportacions van en la línia de reflexionar
al voltant del “per què” fem la feina, de “com” hem de fer-la i, “què” hem
de fer. L’objectiu final és millorar processos i procediments que facin que el
nostres dia a dia com a professionals, sigui millor.
A continuació us presentem els temes dels que vam parlar:
Elaboració d’un protocol d’analítiques:
Després que la Comissió de Justícia fes una proposta de resolució sobre la
creació d'un protocol per a la pràctica d'analítiques als interns dels centres
penitenciaris, encara no en tenim cap.
No cal recordar la importància del tema i així ho va reconèixer el mateix
Subdirector, que ens va explicar que aquesta mateixa setmana tenia una
reunió de treball, amb el Departament de Salut, per poder donar una
resposta el més aviat possible.
Disseny del PIT:
Aquest està bàsicament enfocat a superar les mancances de l'intern, a
treballar a partir dels dèficits i no de les competències que té. Normalment,
utilitzem verbs com: millorar, aconseguir, fer, etc...tots ells indiquen tot allò
que no ets i que hauries de ser. Nosaltres pensem que hi ha una
perspectiva més interessant per a treballar amb l'intern, que és la de: qui
ets de bo, que tens de bo i què has de mantenir per poder superar el repte
que tens per endavant. Aquesta idea parteix de la creença que el canvi en
les persones és més fàcil, més potent des de la confiança en les pròpies
possibilitats.
És per això que fem la següent proposta: incloure en l'apartat d'objectius
del PIT, dos subapartats:
a) Debilitats: allò que ha d'aconseguir ser, fer i saber l'intern.
b) Fortaleses: allò que ja és, fa i sap l'intern, i que ha de continuar sent,
fent i sabent per aconseguir els seus objectius.
El Subdirector va recollir la proposta com una proposta per a tenir en
compte.
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Creació d'un protocol de comunicació entre serveis psiquiàtrics i
serveis penitenciaris:
És per tots coneguda la dificultat que comporta el treball en el dia a dia amb
els perfils psiquiàtrics, tant a nivell de tractament com d’interior. Com
abordar el PIT d’una persona, o una situació conflictiva quan moltes
vegades no sabem en quina situació es troba la persona?. Tenim persones
als patis que no són candidats per la UHPP però tampoc s’adapten a la vida
ordinària.
Nosaltres entenem que en aquest camp tenim molts reptes per endavant,
però pensem que un bon punt de partida és millorar la comunicació entre
els dos serveis. El Subdirector ens va assegurar que aquest és un tema en
el que estant invertint molts esforços i formava part de la seva agenda amb
Sanitat.
Creació de comitès d’ètica als Centres Penitenciaris
En el nostre àmbit d’intervenció, es donen situacions que ens poden portar
a tenir conflictes alhora d’orientar la nostra presa de decisions. En altres
àmbits igual de sensibles que el nostre, com poden ser Serveis Socials o
Sanitat, disposen de comitès d’ètica. Aquests són grups multidisciplinaris,
que des del diàleg interdisciplinar, reflexionen i resolen qüestions ètiques
plantejades en el desenvolupament de la tasca diària. Creiem que crear
aquests espais als nostres centres penitenciaris ens podria ajudar a donar
un servei de més qualitat, fomentar l’esperit crític i crear un espai on
alleugerir la carrera que suposa, a vegades, prendre determinades
decisions.
El Subdirector va dir que totes aquestes accions es podrien encabir dins la
tasca que fa la Comissió de Seguiment del Codi Ètic dels professionals de
l’execució penal a Catalunya, i vam acordar que hi faríem les nostres
propostes.
En aquest punt, vam haver de parar la reunió, no perquè no tinguéssim
més temes per plantejar sinó per temes d’agenda del Subdirector, acordant
que ens emplaçaríem més endavant per tocar altres temes que ens
preocupen.
Us seguirem informen i us animem a que ens feu arribar tots aquells temes
que us interessin.
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