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La població reclusa a Catalunya creix un 4,78% i
arriba als 9.845 interns
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La població reclusa a Catalunya se situa en 9.845
interns tal com indica el Butlletí Penitenciari del
Departament de Justícia tancat el passat 30 de juny. Si
es compara aquesta xifra amb les de fa un any, en el
primer semestre del 2007, els presos catalans han
augmentat un 4,78%, ja que hi havia 9.395 interns.
ACN La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha

explicat que aquest increment s'ha notat en els mesos
de maig i juny passats, on van entrar la majoria
d'interns, i de continuar amb aquest creixement
enguany se superarà la barrera dels 10.000 presos. El
perfil de l'intern és un home de nacionalitat espanyola
entre 31 i 40 anys i condemnat per delictes contra el
patrimoni com robatoris.
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La consellera ha destacat que una de les causes de l'increment pot ser que hi hagi més presos preventius, uns
2.230 respecte als 2.048 de fa un any. En aquest sentit, el nombre de presos que compleixen condemna han
augmentat de 7.347 reclusos fa un any a 7.615 actualment. Per a la consellera, aquestes dades 'desmenteixen els
tòpics' sobre que les penes que no es compleixen, i ha insistit en la duresa del Codi Penal ja que la mitjana de
condemna que compleix un reclús a Catalunya és de 8 anys i dos mesos.
Les xifres també indiquen que a la presó hi ha 9.134 homes, 423 joves -considerats entre 18 i 21 anys-, i 711
dones empresonades. A més, el nombre de presos d'origen estranger també ha crescut, situant-se en el 40% de
la població reclusa, quan l'any 2000, amb menys presos, era el 20%. Per origen, la majoria són magregins, un
35,6%; seguit pels llatinoamericans, un 27,3; europeus comunitaris, 16,1%; africans, un 9,4%; europeus no
comunitaris, un 6%, i asiàtics i Pròxim Orient, un 5,1%.
El Butlletí també indica que hi ha 9.845 interns en 8.800 places, tot i que la consellera espera incrementar-les
amb l'entrada en funcionament aquest any dels centres penitenciaris de Lledoners i el de Joves de Quatre
Camins. Tot i això la consellera destaca que si la població reclusa continua el creixement 'difícilment' aquestes
dues presons 'eixugaran' el dèficit de places que hi ha actualment.
La consellera Tura ha explicat que s'ha de tenir en compte el creixement demogràfic per entendre també
l'augment de població reclusa, i que de moment tot entra dins de les previsions marcades en la pla d'equipaments
penitenciaris del 2010 que no canviarà. A més, la consellera ha recordat que aquesta massificació dels centres,
amb una diferència de 1.054 persones entre el nombre d'interns, 9.845 i les places existents, 8.800, disminuirà
enguany quan entrin en funcionament les presons de Lledoners i la de Quatre Camins.
Malgrat això, les previsions d'aquest 2008 del Departament calculen que la població reclusa superarà els 10.000
interns tot i que el secretari de Serveis Penitenciaris, Albert Batlle, ha recordat que, en els darrers anys, el
nombre de presos s'estabilitza o baixa durant els segons semestres. Per a Batlle una explicació de l'increment
d'interns aquest primer semestres, sobretot al maig i juny on es va augmentar un 51,3% de tot el període, podria
ser un desbloquejament de les executòries.
Un de cada cinc interns dels centres penitenciaris catalans està a l'espera de judici, i per això la consellera ha
destacat l'increment d'aquest tipus de pres davant dels penats. En concret, els preventius ja suposen un 22,7%
del total de la població reclusa, mentre que al juny de l'any passat representaven el 21,8% del total d'interns.
L'increment de la població reclusa es tradueix en una pujada de la taxa d'encarcerats, que a Catalunya ja se situa
en 137 encarcerats per cada 100.000 habitants. Tot i que aquesta taxa és un 17,51% més baixa que a la resta de
l'estat espanyol, suposa un augment de cinc punts respecte de l'any passat. A més, l'anàlisi de les dades de
l'estat (157 encarcerats per cada 100.000 habitants) situa per primera vegada Espanya, amb la taxa més alta dels

diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?…

1/3

21/01/2010

La població reclusa a Catalunya creix u…

països de l'entorn, per davant del Regne Unit.
El primer semestre del 2008 han crescut de forma considerable les demandes d'aplicació de mesures penals
alternatives (MPA), que han augmentat un 65,49%. El Departament de Justícia ha rebut 4.743 demandes en els
primers sis mesos de l'any, mentre que en va rebre 2.866 en el mateix període de l'any passat. A aquest
increment se suma un canvi substancial en el delicte que està a l'origen de la majoria d'aquestes demandes.
Així, el perfil social i demogràfic de les persones que fan una MPA és el d'un home (92,29%), de nacionalitat
espanyola (73,12%), amb una edat mitjana de 38 anys, que ha comès un delicte contra la seguretat collectiva
(trànsit). Les demandes de mesures penals alternatives originades per aquest delicte gairebé s'han triplicat; el
primer semestre del 2007 eren 1.043, mentre que en el primer semestre d'enguany han estat 2.941. Aquest
increment, molt concentrat en el darrer any a conseqüència dels canvis legislatius en matèria de trànsit, ha fet
que al mes de juny hi hagués un 47,05% de les MPA pendents d'inici, una situació que ha portat el Departament
de Justícia a adoptar mesures organitzatives i de gestió de recursos per reduir la llista d'espera.
Al final del primer semestre, hi havia 4.740 mesures penals alternatives en execució. Les MPA que s'apliquen més
freqüentment són els treballs en benefici de la comunitat, que han representat el 47,4% de les MPA que s'han
executat en el primer semestre de l'any, i la participació obligatòria en programes formatius, un 21,2% del total.
La mitjana d'interns dels centres penitenciaris de Catalunya que han participat en programes de treball durant el
primer semestre d'enguany ha estat de 2.939 persones, davant les 1.990 del mateix període de l'any passat.
Aquestes xifres suposen un increment del 47,68% en el nombre d'interns que treballen, ja sigui en tallers
productius, serveis externs a empreses, plans ocupacionals o serveis interns als centres penitenciaris, com ara els
de les cuines o bugaderies.
Un altre dels grans eixos d'intervenció als centres penitenciaris, els programes de formació escolar per a adults,
també han experimentat un creixement significatiu entre la població reclusa. S'han superat les 4.000
matriculacions, davant les 3.430 que es van registrar de mitjana en el mateix període de l'any passat. L'educació
primària, els estudis d'accés a la universitat, els estudis universitaris i els cursos de català són els programes on
aquest augment de matriculacions ha estat més important, molt per sobre de l'increment de la població reclusa.
Pel que fa al tractament especialitzat, és a dir, als programes que tracten de forma directa l'activitat delictiva de
l'individu en tres àmbits (control de l'agressió sexual, delictes violents i violència domèstica), s'ha arribat al cent
per cent dels casos que reunien els requisits. Així, al segon trimestre del 2008, 222 interns seguien el programa
SAC (delictes sexuals), 217 interns el DEVI (delictes violents) i 286 el VIDO (violència domèstica).
La consellera de Justícia, Montserrat Tura, l'esforç del Departament en matèria de tractament i de construcció de
nous equipaments penitenciaris, per dur a terme 'la transformació estructural més importat que mai s'ha fet en
matèria d'execució penal entesa com un programa social de rehabilitació i reinserció, però entesa també com una
aportació necessària i imprescindible a la seguretat pública del país'.
La població atesa en l'àmbit de la justícia juvenil va ser de 5.258 menors i joves, una xifra que es tradueix en una
baixada del 7,55% respecte del primer semestre de l'any passat. Del total de programes i mesures en procés
d'execució durant la primera meitat del 2008, un 40,91% van correspondre a seguiment especialitzat, un 18,64%
a mediació, un 33,19% a compliment de les mesures en medi obert, i un 7,27% a l'internament en centres
educatius.
El nombre de mediacions finalitzades va ser de 1.051 casos, un 82,44% dels quals amb resultat positiu. El perfil
social i demogràfic al qual responen els menors i joves que han complert mesures d'internament o en medi obert
és el d'un noi d'entre 17 i 18 anys que ha comès un delicte contra el patrimoni o, en menor proporció, un delicte
de lesions. El 67,61% dels menors i joves que han complert una mesura en medi obert són de nacionalitat
espanyola. El 50,17% dels menors i joves internats són de nacionalitat estrangera.
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