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1. INTRODUCCIÓ

Aquest informe recull l’activitat realitzada 
al llarg de l’any 2021 pel Mecanisme Català 
de Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants 
(MCPT). És l’onzè informe que es presenta 
al Parlament de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 74 de la Llei 24/2009, 
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

Enguany, a partir del mes de febrer, s’han 
tornat a reprendre les visites presencials a 
centres i establiments on hi ha persones 
privades de llibertat; visites que s’havien 
aturat abruptament des del 14 de març de 
2020. Aquestes visites s’han desenvolupat 
d’acord amb les mesures de precaució que 
en cada moment han establert les autoritats 
sanitàries i el paradigma del principi de no 
fer mal, és a dir, evitar que la intervenció 
del Mecanisme causés un dany superior al 
benefici que pretenia. En aquest sentit, 
una de les mesures va ser reduir el nombre 
dels membres de l’Equip i limitar la durada 
de les visites per reduir el risc de 
transmissió, així com canvis en la 
metodologia de la visita i també la pràctica 
de tests d’antígens als membres de l’Equip 
amb caràcter previ a l’inici de la visita. Els 
tests s’han deixat de fer quan tots els 
membres de l’Equip han estat vacunats. 

El nombre de centres visitats ha estat de 
29, una xifra molt superior a la de 2020, 
però que encara no arriba a les anteriors a 
la pandèmia. La major part de les visites 
(15) corresponen a comissaries de policia, 
principalment de les diverses policies 
locals (8) que a Catalunya disposen d’àrees 
de custòdia de persones detingudes. També 
s’han visitat set centres penitenciaris, 
quatre centres de justícia juvenil i altres 
centres residencials i sociosanitaris.

El protocol d’actuació del Mecanisme 
manté les característiques apuntades en 
exercicis anteriors i es basa en la preparació 
prèvia per part de l’Equip i l’absència 
d’anunci previ de la visita. Ara bé, enguany 
s’ha prioritzat l’intercanvi d’informació 
amb les direccions dels centres i el 
coneixement in situ de les mesures 
adoptades per prevenir i fer front a la 
pandèmia de la Covid-19, tant des del punt 
de vista sanitari com pel que fa a altres 

 
aspectes de la condició de privació de llibertat. 
Les conclusions i recomanacions que es 
desprenen de la visita es traslladen a 
l’administració responsable i al mateix centre.

Com és habitual, l’informe anual conté 
cadascuna de les fitxes de les visites 
realitzades en què es recullen, per a cada 
centre o unitat visitada, les principals 
observacions i conclusions extretes per 
l’Equip, així com les recomanacions que 
se’n deriven. 

A banda d’això, l’informe també presenta 
un estudi monogràfic, que és el resultat de 
les visites realitzades per l’Equip i de la 
recerca i el debat al voltant de la jornada 
que el Síndic organitza anualment en 
ocasió del Dia Mundial de les Víctimes de 
la Tortura. Enguany, com l’any passat, 
s’examina la resposta de les administracions 
públiques a la gestió de la Covid-19 en el 
context de la privació de llibertat, en 
particular als centres penitenciaris i de 
justícia juvenil. Aquest estudi inclou els 
resultats d’una enquesta que, amb la 
col·laboració del Departament de Justícia, 
es va distribuir a totes les persones internes 
en centres penitenciaris i de justícia juvenil 
durant el mes de febrer.

En l’apartat institucional, destaquen els 
canvis que s’han produït en la composició 
de l’Equip. En aquest apartat també hi 
destaca la celebració per vuitè cop del Dia 
Internacional de les Víctimes de la Tortura, 
tal com s’ha esmentat més amunt, així 
com la participació de membres de l’MCPT 
en diverses activitats formatives de 
caràcter nacional i internacional.

L’informe conté un seguiment d’algunes 
de les recomanacions formulades pel 
Mecanisme en els darrers anys i que encara 
romanen, parcialment o total, pendents 
d’acceptació i aplicació per part de 
l’Administració. Entre aquestes qüestions 
destaca enguany l’aprovació el mes d’abril 
d’una nova circular de la Secretaria de 
Mesures Penals relativa als mitjans de 
contenció als centres penitenciaris de 
Catalunya, en la línia del que havia 
recomanat l’MCPT al seu informe anual de 
2018, així com altres organismes 
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internacionals de defensa dels drets 
humans com ara el Comitè per a la 
Prevenció de la Tortura. 

L’aplicació d’aquest nou protocol ha assolit 
una rebaixa a la meitat del nombre de 
contencions que es practiquen als centres, 
però en el moment de tancament d’aquest 
informe estava en procés de revisió per 
part de nou equip del Departament de 

Justícia. Per a l’MCPT, aquesta revisió ha de 
tenir com a frontispici la garantia dels 
drets de les persones privades de llibertat, 
així com la seguretat d’aquestes persones i 
del personal que eventualment ha d’aplicar 
la mesura.

Finalment, l’informe inclou un apartat que 
recull les principals recomanacions 
contingudes al llarg de les seves pàgines.
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II. COVID–19 I DRETS EN L’ÀMBIT 
PENITENCIARI I DE JUSTÍCIA 
JUVENIL

INTRODUCCIÓ

Des del mes de març de 2020, l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) considera la 
Covid-19 com una pandèmia d’abast 
mundial. Davant aquesta situació, i en 
resposta a la crida feta per la mateixa 
Organització, els estats han pres mesures 
urgents i excepcionals per prevenir la 
propagació de la malaltia. Una de les 
mesures més dràstiques ha estat l’aïllament 
o el confinament de les persones, una 
situació que ha estat especialment punyent 
per a les persones privades de llibertat, que 
han vist restringits els seus drets de manera 
encara més aguda. 

D’acord amb el dret internacional dels drets 
humans, tota persona té el dret al més alt 
dels estàndards de salut física i mental 
possible. Quan un estat priva alguna 
persona de llibertat, ha d'assumir el deure 
de proveir-li tractament mèdic i de protegir 
i promoure la seva salut física i mental, així 
com el seu benestar, tal com estableixen les 
Regles mínimes de les Nacions Unides per 
al tractament dels reclusos (Regles Nelson 
Mandela). En instal·lacions tancades, el fet 
de no protegir les persones privades de 
llibertat d’una malaltia greu com a resultat 
de la falta de precaució o de la diligència 
deguda pot constituir una situació de 
maltractament o, fins i tot, de tortura. 

En aquest context, el Mecanisme Català per 
a la Prevenció de la Tortura, de conformitat 
amb l’article 17 del Protocol facultatiu de la 
Convenció contra la tortura i altres tractes 
o penes cruels, inhumans o degradants, té 
un paper fonamental per garantir que el 
tracte que es dispensa a les persones 
privades de llibertat garanteixi la seva 
salut, seguretat i dignitat, així com les del 
personal que treballa en aquestes 
institucions. 

Sobre la supervisió dels espais de privació 
de llibertat en aquests temps de pandèmia 
s’han pronunciat diferents organismes 
internacionals. L’OMS ha subratllat la 
importància del monitoratge independent a 

 
les presons i altres llocs de detenció en les 
seves orientacions provisionals sobre la 
Covid-19 adreçades als estats. Per la seva 
banda, el Comitè Europeu per a la Prevenció 
de la Tortura (CPT) ha reafirmat que els 
mecanismes de supervisió “segueixen sent 
salvaguardes essencials” contra la tortura i 
altres maltractaments. Finalment, el 
Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura 
(SPT) també va animar els mecanismes 
nacionals de prevenció (MNP) “a continuar 
realitzant visites de caràcter preventiu, 
respectant les limitacions necessàries en la 
forma en què es fan”. Tant el CPT com l’SPT 
han identificat el principi de “no fer mal” (és 
a dir, que les seves accions no causin un 
perjudici superior al benefici que pretenen 
obtenir), com el principi rector que han de 
tenir en compte els MNP a l’hora avaluar el 
seu mandat de supervisió en la situació 
actual.

En tot cas, a escala internacional, cada 
mecanisme de prevenció de la tortura ha 
estat lliure de decidir què era el més adequat 
en aquesta situació, atès que correspon 
exclusivament a aquests òrgans la decisió 
de mantenir o suspendre les visites 
presencials en compliment del seu mandat 
de supervisió.

En el cas de Catalunya, l’Equip de Treball del 
Mecanisme Català per a la Prevenció de la 
Tortura va decidir interrompre abruptament 
les visites arran de la declaració de l’estat 
d’alarma el 14 de març de 2020, tal com 
s’explicita en l’informe anual de l’MCPT 
corresponent a 2020. Això no va impedir que 
el Síndic, en col·laboració amb membres de 
l’Equip de l’MCPT, continués la seva tasca de 
prevenció de la tortura i els maltractaments 
en el sistema penitenciari i de justícia juvenil 
mitjançant altres fórmules de control i 
supervisió: a través de l’ús de les 
videoconferències o a través de visites 
puntuals a persones privades de llibertat. 

Efectivament, si bé les visites als llocs de 
privació de llibertat és l’aspecte més visible 
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dels mandats dels mecanismes de prevenció 
de la tortura i de l’MCPT en particular, 
només representen una part de la tasca que 
tenen encomanada. La recopilació de la 
informació, les entrevistes, el diàleg amb les 
autoritats, etc. també tenen un paper molt 
important en el Protocol de l’ONU en el 
Conveni contra la tortura. Així, l’MCPT ha 
enfortit els canals d’informació amb la 
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima (SMPRAV), amb una 
comunicació periòdica en el marc de la qual 
s’ha compartit amb l’MCPT les noves 
instruccions que s’anaven aprovant en l’àmbit 
de la prevenció de la Covid, entre d’altres.

Enguany, l’afectació de la pandèmia en tots 
els àmbits socials ha seguit el seu curs. Fins 
a tres onades (la tercera, quarta i cinquena) 
han provocat diverses mesures de limitació 
de drets tant a la població en general com en 
l’àmbit de la privació de llibertat. Aquestes 
mesures han anat desapareixent al darrer 
quadrimestre de 2021, en part per la 
generalització de la vacunació, malgrat que a 
finals d’any s’ha produït un nou brot en un 
centre penitenciari. 

Aquesta situació ha tingut un impacte directe 
en el funcionament del Mecanisme. La menor 
incidència de la pandèmia en comparació 
amb el 2020 ha permès que l’Equip reprengués 
les visites periòdiques a partir del mes de 
febrer, amb un èmfasi en la gestió de la 
pandèmia per part de les autoritats 
responsables dels espais de privació de 
llibertat (protocols d’actuació, mesures 
preventives adoptades, gestió de brots de 
Covid-19 als centres penitenciaris i de justícia 
juvenil, etc.), així com una metodologia que 
garantia el compliment de les recomanacions 
de l’OMS sobre mesures de prevenció quan es 
visiten llocs de privació de llibertat: s'ha 
proveït l'Equip de mitjans de protecció 
necessaris i adequats a les circumstàncies 
epidemiològiques i a les característiques de 
cada espai de privació de llibertat. 

En aquest sentit, una de les mesures ha estat 
reduir el nombre dels membres de l'Equip 
durant els primers mesos de l’any i limitar la 
durada de les visites per reduir el risc de 
transmissió. Addicionalment, fins al mes de 
juliol, tots els membres de l’Equip de treball 
s’han fet un test d’antígens amb caràcter 
previ a l'inici de cada visita.

En paral·lel, es trasllada a principis d’any una 
enquesta a la població penitenciària d’adults 
i joves amb l’objectiu de conèixer la seva 
opinió sobre com viuen la pandèmia. Com es 
veurà més endavant, se'ls pregunta, entre 
altres aspectes, sobre la disponibilitat de 
material de protecció, la informació rebuda, 
les comunicacions amb familiars, etc. Per 
dur-la a terme es demana la col·laboració i el 
suport de la SMPARV per distribuir les 
enquestes entre la població penitenciària i 
recollir-les. En aquest sentit, la Secretaria 
envia els qüestionaris a tots els centres entre 
els dies 5 i 8 de febrer, acompanyats d'una 
carta en què s’explica els objectius del 
qüestionari.

Així mateix, s’han obert actuacions d’ofici 
relacionades amb la pandèmia. Per una 
banda, l’AO 44/2021, sobre la situació de la 
pandèmia als centres penitenciaris i, 
concretament, sobre el pla de vacunació i 
l’actual incidència en el cas de professionals i 
persones internes, així com de les persones 
més vulnerables des del punt de vista sanitari. 
L’AO dona continuïtat a les anteriors que es 
van obrir arran de la declaració de l’estat 
d’alarma el 14 de març de 2020 i en ocasió de 
les diferents onades de la Covid-19. L’objectiu 
global de l’actuació és fer un balanç dels 
efectes que ha tingut la pandèmia als centres 
penitenciaris i el resultat de les mesures 
adoptades per la SMPARV i el Programa de 
Salut Penitenciària de l’Institut Català de la 
Salut (ICS). 

Pel que fa al pla de vacunació, arran d’una 
notícia segons la qual les persones privades 
de llibertat quedaven excloses del pla de 
vacunació, es va demanar informació sobre el 
treball i l’abordatge que s’estava fent amb el 
Programa de salut penitenciària de l’ICS per 
incorporar aquest grup al més aviat possible 
i recuperar la normalitat als centres, amb 
l’objectiu de reduir l’impacte de la pandèmia 
sobre el sistema penitenciari i sobre el 
sistema assistencial. 

CASOS COVID-19 EN INSTITUCIONS 
PENITENCIÀRIES 

Phillip Meissner, expert en reforma 
penitenciària a l'Oficina de les Nacions 
Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD), 
ha assenyalat que les estimacions apunten 
que hi ha més de 527.000 presos que s'han 
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infectat de Covid-19 en 122 països i que 
més de 3.800 han mort en 47 d'aquests 
països.

"Los sistemas penitenciarios y los más de 
once millones de presos que hay en el 
mundo se han visto golpeados de manera 
desproporcionada por la pandemia", ha 
assenyalat Meissner amb motiu del XIV 
congrés de l’ONU sobre Prevenció de Delicte 
i Justícia Penal per debatre l'impacte de la 
Covid-19 en entorns penitenciaris, que es 
va celebrar a la ciutat japonesa de Kioto.

No obstant això, l'expert assenyala que, 
atesa la "capacidad limitada en muchas 
jurisdicciones y la situación en rápida 
evolución" el nombre real de persones 
contagiades puede ser mucho mayor. 
También debe reconocerse que debido a su 
interacción cercana y regular con los 
reclusos, los funcionarios, los profesionales 
de la salud y otras personas que trabajan en 
las prisiones, también se enfrentan un 
mayor riesgo de infección. Sin duda, las 
cárceles son entornos de alto riesgo de 
Covid-19 para quienes vivan y trabajan allí”.

L'expert destaca que "incluso los sistemas 
penales con recursos relativamente buenos 
se enfrentan a serios desafíos para mitigar 
el impacto de la pandemia en las prisiones. 
Las consecuencias son particularmente 
graves en los sistemas penitenciarios 
sobrecargados por razones que incluyen la 
negligencia sistémica, la falta de personal y 
otros recursos. Esto ha llevado a condiciones 
carcelarias malas o insuficientes en los 
servicios de saneamiento, higiene y salud".

De la mateixa manera, manifesta que "el 
hacinamiento en las cárceles, que continúa 
afectando a la mayoría de países aumenta 
exponencialmente los desafíos planteados 
por la Covid-19 y la viabilidad real de 
introducir medidas significativas de 
prevención y control de las infecciones".

Sobre les dificultats per combatre la 
pandèmia en entorns penitenciaris, l'expert 
de l'ONU adverteix que "muchas prisiones 
no tienen suficiente espacio, alimentación 
y agua potable, acceso a artículos e 
instalaciones sanitarias decentes, ni 
ventilación adecuada en el alojamiento y 

las áreas de trabajo. Además, el acceso a 
equipos de protección personal, 
termómetros infrarrojos o capacidades de 
prueba específicas de Covid-19 es un 
desafío. Estos factores son más graves dado 
el perfil de salud típicamente más débil de 
la población carcelaria, que a menudo 
registra mayor incidencia de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles".

En aquest sentit, alerta que "la atmósfera 
en las cárceles se ha vuelto tensa en muchos 
países y se ha exacerbado por la ansiedad, 
el miedo y la incertidumbre entre los presos 
y los funcionarios de estos centros. Los 
disturbios en las cárceles y otros incidentes 
de seguridad en cerca de 50 países han 
demostrado la importancia de dar 
información transparente sobre la Covid-19 
y, en la medida de lo posible, con la 
participación de los presos".

En qualsevol cas, l’expert internacional ha 
censurat que les mesures adoptades en 
molts països hagin endurit els règims 
penitenciaris (suspensió de visites, 
restricció en l’accés a programes de 
reinserció i, sobretot, manca de comunicació 
amb les famílies, mesura que “durante 
periodos prolongados tiene un grave 
impacto en la salud mental y el bienestar 
de los presos y agrava el sufrimiento 
inherente a una situación de 
encarcelamiento".

Segons fonts del Ministeri de l’Interior, en 
el cas espanyol, des de l’inici de la pandèmia 
de Covid-19, i en el període comprès entre 
6-3-2020 i 14-12-2020, s’han notificat 783 
casos confirmats d’infecció aguda pel 
SARS-VoV-2 mitjançant proves 
diagnòstiques, majoritàriament mitjançant 
PCR, la qual cosa suposa una taxa 
d’incidència acumulada de 1.655 casos per 
100.000. D’aquests, 40 han requerit ingrés 
hospitalari i han traspassat tres persones 
privades de llibertat, bé directament per 
Covid-19 o com a malaltia concurrent, atès 
que tots ells tenien edat avançada i 
patologies greus associades. Si es compara 
amb la població general, s’observa una 
incidència en els casos 2,2 vegades més 
baixa en institucions penitenciàries, ateses 
les mesures de prevenció i control 
adoptades i una taxa de mortalitat 17 
vegades més baixa en aquestes institucions. 
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Pel que fa als casos de persones privades 
de llibertat que han requerit ingrés 
hospitalari, han estat 40, la qual cosa 
suposa una freqüentació hospitalària de 85 
per 100.000. Tenint en compte que en la 
població en general és de 425, és cinc 
vegades més baixa en els centres 
penitenciaris dependents de la Secretaria 
General d’Institucions Penitenciàries.

En el cas de Catalunya, i en resposta a les 
dades sol·licitades, el Departament de 
Salut apunta que s’han fet totes les PCR i 
els test ràpids necessaris per a un bon 
control de la malaltia, tot i que en desconeix 
el nombre exacte. En aquest sentit, des del 
dia 1 de juliol de 2020 la població reclusa 
ha estat cribrada en diversos moments: en 
ingressar; en tornar d’un permís superior 
a 24 hores; en tornar d’ingressos 
hospitalaris o sociosanitaris; quan havien 
d’ingressar a una unitat d’addicions, etc. 
Amb aquests cribratges s’han detectat en 
un any, abans de ser internats als mòduls 
de convivència, fins a 141 positius, fet que, 
unit a altres mesures, ha permès mantenir 
les presons relativament protegides de 
Covid-19, malgrat els diversos brots que 
s’hi han declarat, principalment al Centre 
Penitenciari Quatre Camins i al Centre 
Penitenciari Puig de les Basses. El personal 
dels centres penitenciaris, per contra, no 
era cribrat sistemàticament. 

L’abril de 2021, la incidència de Covid-19 
als centres penitenciaris de Catalunya era 
d’un 4,4% en relació amb el 7,5% entre la 
població en general. En xifres absolutes, el 
nombre de presos positius entre el dia 22 
de març de 2020 i el 18 d’abril de 2021 va 
ser de 846. Pel que fa als casos de persones 
que van causar èxitus, tan sols hi hagut un 
cas en relació amb els 10.575 casos 
comptabilitzats a Catalunya fins al 26 de 
febrer de 2021, de manera que la taxa de 
mortalitat se situa en un 1,8%, entre la 
població general, i en un 0,2%, en els 
centres penitenciaris. Fins a l’actualitat no 
hi hagut més morts per causa de la Covid. 

Segons la darrera informació tramesa pel 
Programa de salut penitenciària, fins al 
dia 26 de novembre de 2021 a les presons 
catalanes hi ha hagut un total de 1.877 
persones infectades per Covid-19, 
comptades des de l’inici. 

Finalment, pel que fa al nombre de persones 
que han estat hospitalitzades per Covid-19 
greu entre la població reclusa de Catalunya 
han estat tres, incloent-hi la que va morir.

Així mateix, el nombre de persones que 
han estat ingressades a les dues unitats 
Covid de baixa intensitat que hi ha 
funcionant ha estat de 198 a la Unitat del 
Centre Penitenciari de Brians 2 i de 220 a la 
Unitat del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses. En el moment d’elaborar aquest 
informe hi ha 243 persones positives 
ingressades a Brians 2 i 29 persones 
positives ingressades a Ponent. El volum 
ultrapassa la capacitat de les unitats Covid, 
per la qual cosa s’han habilitat espais de 
mòdul que funcionen com a tals. S’han 
traslladat tres persones al Pavelló 
Hospitalari de Terrassa, totes amb 
comorbiditats. 

Sobre el pla de vacunació del personal que 
treballa als centres penitenciaris i de 
justícia juvenil, el mes de març de 2021 
s’informa que es va iniciar el dia 9 de febrer 
de 2021, amb vacuna AstraZeneca, i la 
població diana era tant el personal 
funcionari del Departament de Justícia com 
el personal d’empreses alienes que hi 
treballa, personal d’ONG i personal 
voluntariat. En conjunt, es va oferir la 
vacunació a un total de 5.126 persones, 
4.263 treballadors del Departament de 
Justícia de 18 a 55 anys i 863 d’empreses i 
entitats diverses. La vacunació va finalitzar 
el dia 19 de febrer i es van posar un total de 
4.096 vacunes (una vacuna correspon a una 
persona).

Prèviament, s’havien vacunat 203 persones, 
principalment personal funcionari i de 
neteja de les unitats Covid penitenciàries, 
les infermeries dels centres penitenciaris i 
les unitats hospitalàries penitenciàries. Es 
van vacunar com a personal assimilat a 
sanitari, en el moment en què es vacunava 
el personal clínic i amb la vacuna Pfizer. 

Pel que fa a la població reclusa, la vacunació 
va començar el dia 24 de febrer. La població 
diana era: 

 La població reclusa de centres 
penitenciaris i centres educatius de justícia 
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juvenil de 18 a 55 anys. La vacuna utilitzada 
va ser AstraZeneca. 

 Els de més de 79 anys als centres 
penitenciaris, la vacuna utilitzada va ser 
Pfizer, en total equitat amb la població no 
penitenciària, atès que els vials són de més 
d’una dosi.

 Com s’ha assenyalat, el motiu pel qual la 
vacunació es va començar pel personal 
funcionari, i no per persones recluses, va 
ser que aquests darrers eren objecte de 

cribratge sistemàtic des del dia 1 de juliol 
de 2020 en diverses circumstàncies. 

Segons la darrera informació tramesa pel 
Programa de salut penitenciària, la segona 
setmana del mes de novembre de 2021, el 
percentatge de vacunació i de rebuig de la 
vacunació registrat a tots els centres 
penitenciaris era el següent:

Una de les recomanacions formulades tant 
per l’MCPT com per diversos organismes 
internacionals en iniciar-se la pandèmia 
va ser promoure tant com fos possible les 

Centre Penitenciari % vacunació completa % rebuig a la vacunació

Joves 40,4 15,2

Brians 2 81 15,2

Brians 1 72 17,1

Lledoners 79,7 15,2

Mas d’Enric 77,9 13,9

Quatre Camins 84,6 14

Puig de les Basses 73,4 18,6

Ponent 81,9 13,6

Dones 77,6 16,5

classificacions en tercer grau i, en 
particular, la modalitat de vida prevista en 
l’article 86.4 RP: és a dir, tendir cap al 
compliment domiciliari com a mesura de 
dignitat que tenia, a més, la virtut de 
descongestionar els centres.

Segons dades facilitades, des del dia 13 de 
març de 2020 fins a l’11 de març de 2021 es 
van classificar inicialment en tercer grau o 
progressar a tercer grau 1.833 persones. Hi 
havia 1.353 persones que van passar a règim 
obert comú i 2.386, al règim de l'article 86.4 
RP (d’aquestes n’hi havia que ja estaven en 
tercer grau). A partir de l’11 de març fins al 26 
de novembre les persones classificades i 
progressades a tercer grau han estat 1.311. Hi 

ha 598 persones que han passat al règim de 
l'article 86.4 RP, i 7 persones al règim de 
l'article 104.4 RP. 

Pel que fa al període anterior, que va del 13 de 
març de 2019 a l’11 de març de 2020, s’havien 
classificat inicialment en tercer grau o 
progressat a tercer grau 2.065 persones. Hi ha 
1.928 persones que van passar a règim obert 
comú i 651 van passar a l’article 86.4 RP

Cal valorar positivament les progressions 
fetes en aquest període, per bé que l’MCPT 
creu que haurien pogut ser superiors i, en 
qualsevol cas, les mesures adoptades no 
han de ser revertides exclusivament per la 
millor situació epidemiològica.
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La cinquena onada del coronavirus també 
ha arribat als centres penitenciaris, 
malgrat l’alt percentatge d’interns 
vacunats. En el cas de l’Estat espanyol, hi 
ha 11 centres penitenciaris que han 
registrat brots de coronavirus entre la 
població penitenciària les últimes 
setmanes, una situació que ha obligat a 
aïllar mòduls sencers. En el cas de 
Catalunya, les visites han posat de manifest 
que els darrers brots importants van tenir 
lloc a principis de 2021, per bé que encara 
se n’ha produït dos més, circumscrits al CP 
de Brians 2 i Ponent, el mes de novembre 
de 2021.

Respecte als brots, des de l’inici de la 
pandèmia n’hi hagut un total de 28 als 
centres penitenciaris i/o centres de justícia 
juvenil de Catalunya (sense comptar els 
dos darrers, que encara estaven actius en 
el moment de rebre la informació del 
Departament).

Les actuacions sempre han estat les 
mateixes i són les següents: 

1. Quan es detecta un cas, es fa l’aïllament 
i la detecció de contactes estrets entre 
reclusos i professionals. Val a dir que els 
professionals contactes estrets són 
competència de la unitat de riscos laborals 
de Justícia. Salut penitenciària només 
intervé si se la requereix. 

2. Els presos contactes estrets són aïllats i 
se’ls practica PCR.

3. A partir d’aquí, les accions varien segons 
el nombre d’infectats detectats al mòdul. 

a. Mòdul amb menys de tres casos positius. 
Un cop separats els positius, les persones 
resten confinades durant 10 dies. Fan vida 
normal dins del mòdul, però no 
interaccionen amb d’altres. Es fa vigilància 
de símptomes. 

b. Mòdul amb tres o més casos positius. Un 
cop separats els positius, es declara brot, 
les persones passen a estar aïllades a la 
cel·la. Es fa PCR a tots els residents i, en 
funció dels resultats, es va separant els 
infectats dels no infectats. L’aïllament en 
situació de brot és de 14 dies. Es fan dos 

cribratges més als set i als catorze dies. 
Les persones infectades només recuperen 
la mobilitat fora de la cel·la quan hi ha 
constància d’infecció passada (PCR 
negativa o detecció d’anticossos positius i 
cicles). 

4. Es manté el cribratge a l’ingrés per a les 
persones que no acrediten pauta de 
vacunació completa.

PROTOCOLS I MESURES APLICADES ALS 
CENTRES DE PRIVACIÓ DE LLIBERTAT 
D’ADULTS I JOVES

Davant la situació viscuda als centres de 
privació de llibertat per l’aparició de la 
Covid-19, a través de les visites, s’ha 
constatat que les direccions i els equips de 
professionals han anat adoptant mesures i 
modificant-les en funció de l’evolució de la 
infecció i de les noves situacions amb les 
quals s’anaven trobant. Els protocols de 
prevenció adoptats i la vacunació del 
personal funcionari i de la població 
reclusa han permès que la taxa de contagis 
als centres hagi estat baixa atenent al 
tipus de centre i al risc de propagació. 

A banda de les mesures preventives i 
organitzatives orientades a evitar la 
propagació del virus, definides i dictades 
per la Secretaria en coordinació amb el 
Departament de Salut, cada centre ha 
creat el seu comitè informatiu i de 
seguiment, que ha adoptat mesures 
específiques adaptades a l’estructura del 
centre en qüestió. Per tant, aquestes 
mesures s’han anat modificant en funció 
de l’evolució de la infecció i de les noves 
situacions amb les quals els centres s’han 
anat trobant. En tot cas, tan aviat com la 
situació va millorar algunes de les 
mesures també es van flexibilitzar, per bé 
que moltes encara continuen vigents.

Cal fer palès el treball intens, col·laborador 
i continu de tot el personal dels centres, 
no només el sanitari, tot i que a l’inici de 
la pandèmia es van trobar amb moltes 
dificultats per les baixes de personal no 
cobertes i per la manca de materials de 
protecció individuals. Els equips directius 
també han destacat la tasca d’informació 
i educació que van dur a terme dirigida a 
la població penitenciària i, en particular, 
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el treball orientat a la presa de consciència 
de la situació en la qual es trobaven i que 
suposava l’adopció de mesures restrictives 
que afectaven la seva vida diària i la 
comunicació amb les seves famílies. La 
informació diària emesa per la televisió i 
la que els donaven les famílies va ser un 
mitjà valuós per mitigar els sentiments 
inicials de preocupació i de crispació. 

Així mateix, en la gestió diària dels 
mòduls el personal funcionari i/o educador 
ha estat auxiliat pels mateixos interns i 
joves, que han mostrat una actitud de 
col·laboració, sense els quals, reconeixen, 
no hauria estat possible sortir-se’n. 

En el cas dels centres penitenciaris, 
d’entre les mesures que es van adoptar a 
l’inici de la pandèmia en un moment en 
què la situació epidèmica del centre no 
permetia tenir comunicacions familiars, 
íntimes i de convivència, i també en què 
es va suspendre el gaudi de permisos i 
sortides, va ser la realització de 
videotrucades. S’ha fet palès que ha estat 
una de les mesures més ben valorades, 
atès que cal tenir en compte que hi havia 
persones recluses que feia anys que no 
havien vist la família. A més, és una 
mesura que té probabilitat de fer-se 
permanent, atès que, malgrat que la 
situació pandèmia ha millorat i s’han 
reobert les sortides i recuperat els 
permisos, es mantenen juntament amb la 
resta de comunicacions. 

Tanmateix, s’ha fet palès en les visites als 
alguns centres que cal revisar els espais 
dedicats a les comunicacions per adequar-
los al nous usos de les TIC, tot adoptant 
mesures per garantir la confidencialitat i 
la privacitat de les comunicacions per 
videotrucada. També s’ha fet palesa la 
necessitat d’augmentar el nombre de 
dispositius per fer les videotrucades i de 
millorar-ne la cobertura. S’han constatat 
diferències entre els centres penitenciaris 
perquè mentre hi ha centres en què les 
videotrucades s’han fet a l’interior dels 
mòduls de convivència, sense les garanties 
de confidencialitat en alguns casos, en 
d’altres s’han organitzat al departament de 
comunicacions, la qual cosa ha suposat un 
increment del volum de feina per al personal 
funcionari destinat a aquestes unitats. 

El CP Brians 2 i el CP Puig de les Basses han 
estat els receptors d’interns positius de la 
resta de centres. Més enllà d’aquestes 
unitats, les unitats d’infermeria i/o 
psiquiatria dels centres penitenciaris s’han 
habilitat per acollir i funcionar com a 
mòduls d’aïllament, on han ubicat els 
interns en quarantena/aïllament, en 
confinament o interns malalts de Covid-19. 
Mentre aquests hi romanien es garantia 
que tots disposessin d’un televisor i es va 
col·locar una cabina telefònica per fer 
trucades . 

Una altra de les mesures adoptades ha estat 
el funcionament dels mòduls com a unitats 
de convivència. També s’han adaptat espais 
o reconvertit mòduls dins els centres 
penitenciaris per fer-hi els aïllaments dels 
contactes positius. Això ha suposat canvis 
en el pla general de les activitats dels 
centres, atès que els interns, amb 
excepcions, feien totes les activitats a 
l’interior de mòdul i no es podien barrejar 
amb la resta. En algun cas, per poder 
garantir i donar continuïtat a l’activitat 
laboral, s’han organitzat torns de sortida 
per mòduls, però amb caràcter general no 
s’ha permès els trasllats intramodulars. 
També s’han creat o habilitats mòduls 
residencials on ubiquen els interns que 
gaudeixen de permís o ja estan classificats 
en tercer grau en espera de plaça en secció 
oberta. En algun cas s’ha dividit el mateix 
mòdul en grups bombolla diferents (5-6 
persones). 

Pel que fa a l’ús de material de protecció, 
s’han facilitat mascaretes a la població 
reclusa quan així ho ha requerit, ja que no 
entraven dins el lot higiènic. S’han lliurat 
de forma universal i a demanda. Si bé 
n’està prevista l’obligatorietat fora de la 
cel·la, s’ha constatat una certa relaxació en 
espais comuns i, en particular, al pati. En 
qualsevol cas, els centres han optat perquè 
no es derivin conseqüències disciplinàries 
d’aquests incompliments, sinó fer una tasca 
més aviat pedagògica. També s’ha constatat 
que d’ençà de la vacunació el nombre de 
casos positius s’ha reduït considerablement 
i els darrers brots importants s’han registrat 
durant el primer trimestre de 2021, i el 
CPQC és un dels centres més afectats, amb 
un brot el mes de febrer-març amb un 70-80 
% dels mòduls aïllats. 
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En el cas dels centres educatius de justícia 
juvenil, l’aparició de la Covid-19 ha suposat 
una reducció considerable de l’ocupació, la 
qual cosa ha permès un canvi en 
l’organització del centre. És el cas de Can 
Llupià, per exemple, que ha passat de ser el 
centre de referència de compliment de joves 
amb mesures cautelars a ser el centre 
d’entrada de tots els nois que tenen decretada 
mesura d’internament. 

També s’ha postat de manifest que la 
situació d’excepcionalitat i de temor del 
contagi a l’inici de la pandèmia va comportar 
una actitud de col·laboració i de delegació de 
la responsabilitat per part dels nois en la 
direcció del centre. 

Pel que fa al protocol d’acollida, els centres 
també han habilitat diferents zones, per bé 
que algunes s’ha considerat que no eren els 
espais més adequats per fer la primera 
acollida dels adolescents i joves que 
ingressaven al centre. És el cas de Can 
Llupià, en què el protocol d’ingrés i acollida 
preveu l’ingrés del jove a la zona d’intervenció 
puntual (ZIP). En tot cas, si els joves resulten 
positius s’activa el protocol de trasllat al 
centre educatiu L’Alzina o El Segre, on s’ha 
fet una unitat Covid-19 per ubicar-hi casos 
lleus que no requereixen hospitalització. 

Pel que fa al protocol d’entrada i de sortida 
de joves que surten de permís, en tots s’ha 
diferenciat entre supòsits amb pernocta o 
sense, ja que en cas de pernocta el noi havia 
de fer quarantena a la seva habitació. 

Són pocs els joves que han estat contagiats i 
pràcticament tot el personal s’ha vacunat. 
Des de l’inici de la pandèmia, els nois 
ingressats també han conviscut amb unitats 
de convivència sense fer cap activitat 
compartida amb altres unitats i, quan s’ha 
hagut de fer algun aïllament, s’ha fet a les 
habitacions. Tan sols en el cas de Montilivi 
només funcionava una única unitat on 
convivien tots. 

Pel que fa a les comunicacions, també s’ha 
potenciat la videotrucada, que ja es feia 
servir amb joves estrangers. Per tant, amb la 
Covid-19 els centres han impulsat que es 
pugin fer servir amb més freqüència. Mentre 
que en alguns centres s’han fet a les zones 
habilitades per fer les comunicacions, en 

d’altres s’ha buscat algun espai on fer-les 
amb intimitat o bé han tingut l’opció de fer-
les a les habitacions. 

EFECTES DE LA PANDÈMIA SOBRE LA 
POBLACIÓ RECLUSA: ENQUESTA A LES 
PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT

La pandèmia ha suposat per a la població 
reclusa un doble aïllament i una doble 
reclusió, amb períodes en què els interns 
han hagut d’estar tancats cada dia a les 
cel·les. La incertesa i la duresa de les mesures 
adoptades han produït ansietat entre la 
població reclusa i s’ha demostrat que 
l’aïllament pot tenir conseqüències 
especialment greus per a les persones en 
situacions d’especial vulnerabilitat. De fet, 
s’ha registrat un increment de la medicació 
psicotròpica durant el confinament, bé per 
la síndrome d’abstinència, bé per la dificultat 
de romandre tancats tot el dia a la cel·la i/o 
al mòdul. 

Per avaluar l’impacte que ha tingut el 
coronavirus SARS-Cov-2 sobre la vida de les 
persones internes dels centres penitenciaris 
i de justícia juvenil de Catalunya en aquest 
darrer any, es va traslladar un qüestionari a 
la població reclusa de centres penitenciaris i 
de justícia juvenil de Catalunya durant el 
mes de gener. L’enquesta es va enviar 
acompanyada d’una carta de presentació en 
què es feia palès que la participació a l’estudi 
era voluntària i anònima. Per això, es va 
demanar la col·laboració de la SMPRAV, que 
es va mostrar, una vegada més, disposada a 
col·laborar amb el Síndic i l’MCPT. 

El qüestionari s’ha traduït al castellà, a 
l’anglès i a l’àrab. Consta d’un primer apartat 
relatiu a les dades identificatives de la 
persona i de 18 preguntes estructurades en 
diferents àmbits, obertes i tancades. 

La recopilació i l’anàlisi de les dades s’ha fet 
seguint una estructura basada en les 
preguntes del qüestionari, en què les 
preguntes obertes han estat classificades 
en diferents categories en funció de les 
respostes rebudes. 

Com a annex a aquest informe, hi ha les 
dades i l’anàlisi de les respostes rebudes al 
qüestionari, tant pel que a població adulta 



15INFORME ANUAL DEL MECANISME CATALÀ PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA 2021

com a joves menors d’edat. Les principals 
conclusions que es poden extreure de 
l’enquesta són les següents: 

Pel que fa a la població adulta:

- De les 1.623 enquestes analitzades, 1.420 
han estat presentades per homes i 144, per 
dones. Amb tot, des del punt de vista del 
nombre de població reclusa (dades 
26/05/2021), el percentatge de dones que ha 
respost a l’enquesta és més alt, i la proporció 
és d’un 26% davant un 19%. Des del punt de 
vista de la classificació, la majoria estan en 
segon grau, la qual cosa s’entén tenint en 
compte que hi ha més centres de règim 
ordinari. 

 La majoria dels enquestats (70%) conside-
ren que sí que han tingut prou informació 
sobre la Covid-19, la qual cosa és comprensi-
ble perquè, a banda de la informació que van 
rebre dels equips directius, del personal 
tècnic i funcionari, rebien notícies de l’exte-
rior a través de la televisió o de la família. 
Fins i tot, malgrat els aïllaments i els confi-
naments, així com les limitacions a les sor-
tides, es fa palès que en cap moment van 
quedar incomunicats. Cal posar de manifest 
el fet que en aquestes circumstàncies, la 
comunicació amb l’exterior és un aspecte 
crucial i mantenir el vincle amb familiars va 
ser molt important des del punt de vista de 
benestar emocional. També per als famili-
ars va ser important mantenir aquest vincle 
amb ells i la direcció del centre, especial-
ment en un context de pandèmia i la incer-
tesa de molts dels moments viscuts durant 
l’any.  

 Sobre les indicacions i les recomanacions 
que van donar al centre, els resultats també 
posen de manifest que eren les mateixes 
que per a la població en general i, per tant, 
fonamentades en motius sanitaris: l’ús obli-
gatori de mascareta, distància i desinfecció. 
En canvi, per al total de centres, la població 
reclusa considera que la disposició de gel 
hidroalcohòlic i de mascaretes ha estat insu-
ficient. Els resultats tan sols mostren una 
valoració més satisfactòria pel que fa l’incre-
ment de les mesures de neteja i desinfecció. 
Sobre la distància, malgrat el que suposa 
conviure en un centre penitenciari, una 
mica més de la meitat (56%) consideren que 
sí que s’ha garantit.

 Pel que fa a l’origen de la informació, els 
resultats mostren que procedia 
majoritàriament de qualsevol dels 
professionals que treballen a l’interior del 
centre penitenciari o bé del personal directiu 
i de la diversa documentació informativa i 
divulgativa que es va emetre. En aquest 
sentit, cal posar sobre la taula l’esforç que ha 
fet la Secretaria, en col·laboració amb el 
Departament de Salut, per a l’elaboració de 
tots els protocols d’actuació i de prevenció 
de la Covid-19. Per tant, es posen en relleu la 
tasca i l’esforç de tots els equips a l’hora de 
fer arribar la informació a la població reclusa, 
la qual cosa ha ajudat a contenir els moments 
difícils que es van viure, sobretot a l’etapa 
inicial de la pandèmia. 

 Relacionat amb el punt anterior, la majoria 
dels enquestats (81%) ha respost que la 
informació sobre la Covid-19 es trobava 
principalment als espais comuns, i no a les 
cel·les. 

 Sobre el règim de vida i comunicacions, 
els resultats mostren (80%) que se’ls van 
oferir alternatives per comunicar-se amb 
amistats i familiars, amb les videotrucades 
com a mètode de comunicació entre la 
població reclusa i l’exterior, les quals es van 
oferir a tots els interns. Aquesta opció, que 
s’ha mantingut més enllà de la crisi, s’ha 
situat en la forma de comunicació disponible 
més eficient en les etapes més difícils de la 
pandèmia, quan la població reclusa no podia 
sortir, i va permetre que alguns es 
comuniquessin amb familiars que feia molt 
temps que no havien vist. 

 Per contra, les dades mostren que gairebé 
la meitat dels enquestats consideren que 
aquestes videotrucades no van ser suficients 
entenent que haurien volgut comunicar més, 
sobretot en els moments en què les 
comunicacions amb l’exterior estaven 
tallades. 

 Sobre els efectes emocionals, conductuals 
o psicofisiològics del confinament, no hi ha 
gaire diferència entre els que van contestar 
que sí i els que no. No es pot obviar que de 
la mateixa manera que la pandèmia va 
tenir efectes devastadors en la salut mental 
de la població en general, també ha tingut 
un efecte sobre el benestar emocional de la 
població interna; una afectació que s’ha 
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pogut estendre més enllà dels períodes més 
estrictes del confinament. Per contra, 
sorprèn que la majoria dels que han respost 
que sí manifestin que no han rebut cap 
tipus de tractament o d’ajuda, la qual cosa 
pot tenir efectes a mitjà i llarg termini.

 Sobre els efectes negatius pel que fa a les 
activitats i els programes de tractament 
que tenien consignats en el PIT, torna a 
haver-hi poca diferència entre els que van 
respondre que sí i els que no, quan es té 
coneixement que des de l’inici de la 
pandèmia es va reduir l’aforament de les 
activitats i es van deixar de fer moltes de 
les activitats de tractament i educació, i 
també van haver-hi canvis en l’assistència 
a tallers, sobretot en períodes més estrictes 
de confinament. 

 D’altra banda, i relacionat amb el punt 
anterior, un dels àmbits en què, a criteri de 
l’intern, va haver-hi més afectació, 
juntament amb el d’activitats i programes 
de tractament, és en l’accés als permisos de 
sortida, que també es va veure clarament 
afectat durant tota la crisi sanitària. No es 
pot obviar que l’accés a l’exterior és una de 
les claus i resulta una mesura imprescindible 
per salvaguardar el benestar mental de la 
població reclusa. Som conscients que la 
pandèmia va obligar a reduir els 
desplaçaments del conjunt de la població i 
que aquestes restriccions també van afectar 
els centres penitenciaris. Amb tot, cal posar 
en relleu l’esforç considerable que van fer 
els interns per acceptar i entendre que no 
podien sortir. Això també va fer que la 
Secretaria adoptés mesures per reduir 
l’impacte de la paralització i posterior 
reducció com permetre l’accés a tercers 
graus. 

 Respecte als interns que van ser positius, 
la quarantena ha estat la resposta 
majoritària, d’acord amb els protocols 
sanitaris. La majoria no va requerir sortida 
hospitalària. En aquest context, cal posar 
en relleu la bona col·laboració entre els dos 
departaments i la comunicació fluida entre 
els dos àmbits. En aquest sentit, la Secretaria 
donava directius d’acord amb el que havia 
establert amb Salut, per bé que després les 
direccions dels centres penitenciaris 
gaudien de discrecionalitat per adaptar-les. 

 Finalment, pel que fa a la valoració 
global que fan els enquestats de la gestió de 
la pandèmia en cadascun dels centres 
penitenciaris, és de 3,136 sobre 5, i la 
població procedent dels centres 
penitenciaris oberts és la que puntua millor, 
la qual cosa s’entén, atès el règim de vida 
més flexible. Amb tot, es pot concloure que 
la valoració en general és prou positiva i 
mereixen una especial menció el treball, 
l’esforç i l’actitud de tot els agents actuants 
en la gestió de la pandèmia. També cal 
posar de manifest que les mesures 
d’excarceració i la recerca d’alternatives a 
la privació de llibertat han estat clau per 
descongestionar els centres penitenciaris, 
una política per la qual cal apostar i a la 
qual ha de tendir el sistema penitenciari. 

Pel que fa a la població jove:

 Han respost a l’enquesta 144 joves del 
total dels 208 ingressats en data 26 de maig 
de 2021 (17 de les quals noies). D’aquests, la 
majoria són procedents de l’Estat espanyol 
(49,30%) o del Marroc (29,16). 

 La majoria dels joves enquestats (78,47%) 
consideren que sí que han tingut prou 
informació sobre la Covid-19, la qual cosa 
és positiva i posa de manifest el treball i 
l’esforç de tots els professionals dels centres 
educatius per fer arribar tota la informació 
disponible. 

 Sobre les indicacions i recomanacions 
que es van donar des dels centres educatius 
respectius, es posa de manifest que van ser 
les mateixes que per a la població en 
general: mascareta, higiene i distància de 
seguretat. 

 Sobre l’origen de la informació, els 
resultats de les enquestes mostren que 
procedia majoritàriament del personal dels 
centres, ja sigui la que els van traslladar 
verbalment o a través del material escrit 
que van elaborar amb informació sobre el 
coronavirus. 

 Relacionat amb el punt anterior, la 
informació escrita o gràfica estava en un 
lloc visible com mostren les enquestes, 
sobretot en espais comuns. En aquest sentit, 
un 75% va respondre que sí que era visible. 
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En canvi, els resultats mostren que no 
tenien aquesta informació a les cel·les o les 
habitacions. Es dona la paradoxa, però, que 
una part considerable dels joves (42,02) 
consideren que aquesta informació no era 
ni als mòduls residencials ni a tallers, 
sense que es concretin altres espais on sí 
que hi era. 

 Les dades mostren que la majoria dels 
joves consideren que sí que ha disposat de 
suficients mesures d’higiene, amb un 
percentatge d’un 73,5 %. A la vegada, un 
percentatge similar també considera que es 
van incrementar les mesures de neteja i de 
desinfecció del centre. En canvi, a la 
pregunta sobre si es va garantir la distància, 
s’entén que en aquest cas el percentatge de 
respostes positives disminueixi perquè, si 
bé és cert que el volum de població 
ingressada als centres durant la pandèmia 
va disminuir, atesos els espais i el 
funcionament com a grups bombolla, no es 
podia garantir suficientment la distància 
de seguretat que es requeria. 

 Pel que fa a les comunicacions, 
pràcticament tots els joves van respondre 
que aquest dret se’ls va garantir, per bé que 
la meitat dels enquestats consideren que 
les comunicacions que tenien no eren 
suficients, la qual cosa és del tot legítima i 
s’entén. Els resultats també recullen que va 
ser la videotrucada a través de dispositius 
mòbils el mitjà utilitzat per comunicar-se i 
que, des de llavors, s’ha continuat fent 
servir. 

 Sobre si el confinament va tenir algun 
efecte emocional, conductual o 

psicofisiològic, no hi ha gaire diferència 
entre les respostes positives i negatives, si 
bé que més del 50% dels que van respondre 
afirmativament va manifestar no haver 
rebut cap tipus de tractament.

 Sobre si el confinament va tenir algun 
efecte negatiu en les activitats i els 
programes de tractament que tenien 
establerts en el seu itinerari de treball, les 
dades també mostren resultats semblants 
entre els que van respondre que sí i els que 
no. Entre els que van contestar que sí, 
l’àmbit de tractament que va tenir més 
incidència al seu parer va ser el d’intervenció 
pel que fa a programes o activitats i el de 
les sortides a l’exterior. 

 En relació amb les principals precaucions 
que es van adoptar al centre per als que van 
passar la malaltia, entre els que van 
respondre afirmativament, la quarantena o 
l’aïllament va ser la principal, seguida de la 
utilització de mascaretes i la distància de 
seguretat. Tan sols quatre interns van ser 
traslladats a l’hospital. 

 Les dades també mostren que els que va 
estar aïllats o en quarantena van continuar 
mantenint comunicacions amb els seus 
familiars i/o amistats i, per tant, en cap 
moment se’ls va privar d’aquest dret. 

 Finalment, pel que fa a la valoració 
global que fan els joves enquestats de la 
gestió de la pandèmia per part de cadascun 
dels centres educatius, la mitjana és 
positiva, amb una nota d’un 3,38 sobre 5, la 
qual no difereix gaire de la qualificació 
obtinguda en adults, amb un 3,13.
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III. ÀMBIT INSTITUCIONAL

CONSELL ASSESSOR I EQUIP DE TREBALL 
DEL MECANISME

Enguany s’han produït dos canvis en l’Equip 
de Treball del Mecanisme. A principis d’any 
va dimitir, per motius d’edat, José María 
Mena, que havia format part de l’Equip des 
de l’any 2010. D’altra banda, el mes de 
setembre ho va fer David Bondia, en ser 
nomenat síndic de greuges de Barcelona pel 
ple municipal. Aquestes vacants han estat 
cobertes a partir del mes d’octubre per Joan 
Merelo-Barberà, nomenat a proposta del 
Consell Assessor del Mecanisme, i Jaume 
Bosch, a proposta del Síndic de Greuges.

En el cas del Consell Assessor, continua 
havent-hi dues vacants que han estat 
comunicades al Parlament de Catalunya 
perquè se’n faci la substitució.

JORNADES DE DEBAT I ESTUDI 

Durant aquest any, el Síndic, com a 
Mecanisme per a la Prevenció de la Tortura, 
ha organitzat i participat en diferents 
activitats formatives, la major part en 
modalitat virtual.

15 de març. Organització de la “Jornada de 
reflexió: el model d’ordre públic de 
Catalunya”, amb inauguració del síndic, 
Rafael Ribó, i el conseller d’Interior, Miquel 
Sàmper. En la primera taula rodona hi van 
participar Marie Anderson, ombudsman 
policial d’Irlanda del Nord; Pauline Caby, 
adjunta sobre ètica professional en els 
cossos de seguretat de la Defensora de 
Drets de França; Hugh Orde, antic Chief 
Constable (cap de la policia) d’Irlanda del 
Nord; Sebastian Roché, director de recerca 
del CNRSM, i Àngels Bosch, expresidenta 
d’EuroCop.

La segona taula, moderada Jaume Bosch, va 
comptar amb la participació de 
representants dels diferents partits polítics 
amb representació parlamentària.

23 de març. El síndic, Rafel Ribó, inaugura 
el taller virtual “Prevenció de suïcidis a la 

presó”, organitzat pel Centre d'Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada

24 de març. El síndic, Rafael Ribó, inaugura 
el taller virtual “Aplicació pràctica de les 
directives europees d'assistència a la 
persona detinguda en custòdia policial”, 
organitzat pel Consell de Col·legis de 
l’Advocacia de Catalunya.

20 de maig. L’adjunt al Síndic, Jaume Saura, 
participa en la taula rodona “Instituciones 
Públicas de Supervisión de los Contextos de 
Encierro y Pandemia de COVID-19”, en el 
marc del congrés internacional 
“Transparencia, Prisión y Pandemia de 
Covid-19 en perspectiva comparada”, 
organitzat per les universitats de Carleton 
(Canadà) i Nacional del Litoral (Argentina)

13 d’octubre. L’adjunt al Síndic, Jaume 
Saura, inaugura el curs acadèmic del Màster 
en Estudis Internacionals de la Universitat 
de Barcelona amb la xerrada “La prevenció 
de la tortura: mecanismes nacionals i 
internacionals”.

4 de novembre. L’adjunt al Síndic, Jaume 
Saura, participa en la jornada “B-competent: 
Boosting Competences in Penitentiary Staff 
in Europe”, a la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona.

JORNADA DE COMMEMORACIÓ DEL DIA 
DE LES VÍCTIMES DE LA TORTURA. GENT 
GRAN O AMB MALALTIA GREU EN 
SITUACIÓ DE PRIVACIÓ DE LLIBERTAT

Per vuitè cop, i després del parèntesi de 
2020, el Mecanisme va organitzar una 
jornada de treball al voltant del Dia 
Internacional de les Víctimes de la Tortura. 
Aquest cop va ser el 28 de juny i es va 
centrar en la pandèmia de la Covid-19 i els 
drets en l'àmbit de la privació de llibertat.

La jornada va tenir lloc en modalitat virtual 
i va comptar, en una primera taula rodona, 
amb la participació de Christian Loda, del 
Comitè Europeu per a la Prevenció de la 
Tortura, i  Sara Vera, de l'Associació per a la 
Prevenció de la Tortura, que van explicar 
les recomanacions efectuades per aquests 
organismes d’àmbit internacional.
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A continuació, una segona taula rodona va 
tractar sobre les mesures adoptades en els 
espais de privació de llibertat a Catalunya i 
va comptar amb la participació de Miguel 
Ángel Esteban, de la Secretaria de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a les Víctimes; 
Míriam Balaguer, secretària de l'Observatori 
dels drets de la infància de la Generalitat de 
Catalunya, i Mónica Luís, intendent del cos 
de Mossos d’Esquadra, juntament amb 
l'adjunt Jaume Saura, en representació del 
Síndic de Greuges, que va tancar l’acte.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Al llarg de l’any hi ha hagut diverses 
reunions institucionals en què s’han tractat 
qüestions rellevants per al Mecanisme.

13 de gener. Reunió de l’adjunt general, 
Jaume Saura, i Mar Torrecillas amb 
representants del Centre per a la Defensa 
dels Drets Humans-Irídia i Amnistia 
Internacional, per tractar les actuacions de 
la Brimo i l’Arro i l'ús de les pistoles 
elèctriques.

21 de gener. Visita per part de l’adjunt i 
membres de l'Àrea de Seguretat Pública del 
Síndic de les instal·lacions del complex 
Ègara de la PG-ME, on es va donar compte 
dels instruments antiavalots, bales de foam, 
furgonetes, càmeres, etc. de què disposa el 
cos.

2 de febrer. Reunió de Jaume Saura amb la 
directora d’Amnistia Internacional-
Catalunya, relativa a les prioritats de 
l’organització en matèria de drets humans 
per al 2021.

19 de febrer. Reunió del síndic de greuges, 
Rafael Ribó, amb Pau Rivadulla (Pablo Hasel) 
al CP Ponent.

22 de febrer i 14 d’abril. Reunions del síndic, 
Rafael Ribó, amb el major de cos de Policia 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, Josep 
Lluís Trapero, relatives a la funció de 
manteniment de l’ordre públic del cos i la 
provisió i utilització de dotació policial i la 
seva publicitat.

24 de febrer. Reunió de Jaume Saura amb la 
directora de l'Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya, per tractar sobre la formació 
als cossos i a les forces de seguretat en 
matèria de drets humans i, més 
específicament, de la figura del Síndic de 
Greuges i del Mecanisme Català per a la 
Prevenció de la Tortura. 

26 de març. Reunió de l’adjunt i Mar 
Torrecillas amb Roberto Moreno, 
coordinador de l’Àrea de justícia i persones 
a presó de l’Ararteko del País Basc, en 
relació amb les funcions i el disseny 
institucional del Mecanisme Català per a 
Prevenció de la Tortura, amb vista a la 
propera transferència de la competència en 
matèria penitenciària al País Basc.

6 d’abril. Reunió treball de Jaume Saura i 
Mar Torrecillas amb Elena Larrauri, 
professora de la Universitat Pompeu Fabra 
que duu a terme un projecte de recerca 
sobre les diferents formes de supervisió de 
la presó en relació amb la tasca i els 
protocols d’actuació del Síndic de Greuges i 
de l’MCPT. 

20 d’abril. Reunió del síndic, Rafael Ribó, i 
l’adjunt amb el director general de la policia, 
Pere Ferrer, arran dels aldarulls ocorreguts 
en el marc de les protestes per 
l’empresonament del cantant Pablo Hasel. 
S’hi va tractar l'ús del material antiavalots 
de la PG-ME i es van lliurar al Síndic els 
protocols d'ús dels diferents tipus de 
projectils bales que utilitza el cos.

9 de juny. Reunió del síndic, Rafael Ribó, 
amb el president de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonés, per tractar temes 
relatius a la institució del Síndic i del 
Mecanisme.

22 de juny. Reunió de Jaume Saura i Jordi 
Reixach amb Jordi Oliveras, cap de gabinet 
del cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
S’hi va tractar la recomanació del 
Mecanisme d’eliminar les àrees de custòdia 
a les comissaries de la Guàrdia urbana i 
lliurar les persones detingudes directament 
a la comissaria de PG-ME de les Corts.

8 de juny i 14 de setembre. Reunió de 
l’adjunt general i l’adjunta per als drets dels 
infants amb representants de la federació 
d’entitats ECAS (Entitats Catalanes d’Acció 
Social), relativa a l’elaboració per part 
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d’ECAS d’un informe sobre els drets dels 
familiars de les persones privades de 
llibertat.

29 de juny. Reunió del síndic, Rafael Ribó, i 
l’adjunt amb la consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró, per tractar temes relatius a 
la institució del Síndic i del Mecanisme

8 de juliol. Reunió de Jaume Saura i Jordi 
Reixach amb la secció de presons del 
sindicat CSIF per tractar diferents aspectes 
de la funció del Síndic i el Mecanisme en la 
supervisió dels centres penitenciaris i de 
justícia juvenil.

13 de juliol. Reunió del síndic, Rafael Ribó, i 
l’adjunt amb el conseller d’Interior, Joan 
Ignasi Elena, per tractar temes relatius a la 
institució del Síndic i del Mecanisme

15 de juliol. Reunió del síndic, Rafael Ribó, i 
l’adjunt amb la consellera d’Igualtat i 
Feminismes, Tània Verge, per tractar temes 
relatius a la institució del Síndic i del 
Mecanisme

30 de juliol i 10 de desembre. Reunió del 
síndic, Rafael Ribó, amb el conseller de 
Salut, Josep Maria Argimon, per tractar 

temes relatius a la institució del Síndic i del 
Mecanisme.

6 de setembre. Reunió de l’adjunt amb 
Javier Sánchez, vicedegà de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, relatiu 
a les recomanacions del Mecanisme sobre 
la necessitat de prestar assistència lletrada 
a les persones detingudes en seu policial 
dins de les primeres tres hores de la 
detenció.

4 de novembre. Reunió de l’adjunt i Jordi 
Reixach amb el comissari Josep Maria 
Rosell, de la PG-ME, en relació amb els 
protocols d’actuació del cos en intervencions 
d’ordre públic i en les entrades a domicili.

29 de novembre. Reunió de l’adjunt, Mar 
Torrecillas i Jordi Reixach amb el secretari 
de mesures penals, reinserció i atenció a les 
víctimes, Sergi Blàzquez, en relació amb les 
funcions del Síndic i de l’MCPT.

2 de desembre. Reunió de Jaume Saura i 
Mar Torrecillas amb representants 
d’Amnistia Internacional i Irídia amb 
relació a la Comissió d’estudi del model 
policial constituïda al Parlament de 
Catalunya.
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1. METODOLOGIA 

Durant l’any 2021 s’han dut a terme 29 visites, 
d’acord amb la distribució següent:

• Comissaries de la Policia de la Generalitat–
Mossos d'Esquadra: 7

• Comissaries de la policia local: 8

• Centres penitenciaris: 7

• Centres educatiu de justícia juvenil: 4

• Unitats terapèutiques: 1

• CREI: 1

Pel que fa a les comissaries de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME), totes 
les visites han estat de seguiment, menys 
una, la de l’ABP Sarrià-Sant Gervasi, 
comissaria inaugurada l’any 2020. Té àrea 
de custòdia (ACD), però com a regla general 
no es fa servir, sinó que es traslladen les 
persones detingudes a la Unitat Regional de 
Custòdia i Detenció de les Corts. 

Segons han informat els diferents 
comandaments de les comissaries visitades, 
durant el confinament de 2020 hi va haver 
un descens considerable de les persones 
ingressades a les àrees de custòdia. Malgrat 
l’increment de detencions subsegüents a 
l’aixecament de l’estat d’alarma, en totes 
s’ha reduït considerablement el volum de 
població que hi passa. 

En el cas de l’ACD de la Ciutat de la Justícia, 
l’Equip constata, en el moment de la visita a 
aquestes dependències a principis d’any, 
que hi ha poques cel·les ocupades. Durant la 
pandèmia van haver d’habilitar més 
despatxos des d’on fer les videoconferències, 
fins i tot per passar la persona detinguda a 
disposició judicial a distància. Tanmateix, 
l’ACD d’adults continua sense un sistema de 
gravació a les cel·les i en alguns dels 
passadissos, per la qual cosa l’MCPT ha 
reiterat al Departament de Justícia la 
necessitat de posar en marxa el pla de 
millora i els avenços acordats, i de què s’ha 
informat anteriorment, sobre la 
videovigilància a la zona d’adults. També la 
necessitat d’adoptar alguna mesura per 

aixecar els murs de les plaques turques de 
les cel·les. 

En el cas de l’àrea de custòdia de menors, 
informen que van fer les obres per separar 
físicament els menors de protecció dels de 
reforma amb un envà de pladur, però l’Equip 
constata que s’ha tret perquè els menors 
protegits per la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència ja no hi 
accedeixen, la qual cosa es valora 
positivament i també el fet que hagi 
disminuït el nombre de menors de reforma 
que hi accedeixen. 

En el cas de l’ABP les Corts, una de les 
novetats que constata l’Equip és que s’ha 
instal·lat un sistema de bombetes LED a la 
comissaria. Una altra de les novetats 
destacables i originada arran de l’estat 
d’alarma és la supressió del servei mèdic 
propi (que ara es dispensa al CAP) i la 
reconversió de la sala d’infermeria en sala 
de medicació i el despatx mèdic en sala per 
fer-hi videoconferències. També han creat 
un lot higiènic per lliurar a les dones 
detingudes en cas que ho necessitin, una 
pràctica que es valora molt positivament. 

Pel que fa als drets de les persones 
detingudes, des de l’eclosió de la pandèmia 
l’assistència lletrada es pot fer per 
videoconferència, la qual cosa hauria de 
facilitar que les persones col·legiades que 
estan de guàrdia coneguin i practiquin 
l’atenció a les persones detingudes dins de 
les tres primeres hores des de la comunicació 
de la detenció per part de la comissaria. Si bé 
informen que en la majoria de comissaries 
això es compleix, en el cas de les Corts, les 
persones que van ser ateses per l’Equip van 
manifestar, en canvi, que després de moltes 
hores detingudes encara no havien tingut 
contacte amb el seu lletrat. 

Per això, enguany l’MCPT s’ha adreçat a 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
per posar de manifest aquesta pràctica, en el 
sentit que l’assistència lletrada acostuma a 
presentar-se a les dependències policials en 
el moment de la presa de declaració de la 
persona detinguda. Per aquest motiu, i com 
ja va fer l’MCPT l’any passat, s’ha demanat 
que s’adoptin les mesures necessàries per 
assegurar que les persones col·legiades 
coneixen i practiquen l’atenció dins de les 
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tres primeres hores de la comunicació de la 
detenció. 

Pel que fa les mesures de protecció per 
evitar contagis, en el cas de la persones 
detingudes, informen que es pren la 
temperatura a tota persona que ingressa a 
les dependències de l’ACD i se li lliura una 
mascareta quirúrgica. Davant la mínima 
sospita que la persona detinguda presenti 
simptomatologia compatible amb Covid-19, 
o qualsevol altra malaltia contagiosa, se la 
trasllada prèviament a un centre mèdic. En 
el cas de la Comissaria de les Corts, els 
centres de referència són el CUAP Manso i 
l’Hospital Clínic. Aquest protocol és idèntic a 
la resta de comissaries de PG-ME.

Durant la pandèmia, l’ABP Horta–Guinardó, 
que continua sent la comissaria que actua 
de contingència o de reforç en cas que el 
nombre de persones detingudes excedeixi la 
capacitat de l’ACD de l’ABP les Corts, va 
passar a ser la comissaria de referència per 
derivar-hi els casos de persones detingudes 
amb simptomatologia compatible amb la 
Covid -19, per bé que la gestió de la detenció 
es fa des de les Corts. 

En tots els casos s’ha incrementat l’estoc de 
les flassades, tenint en compte que el seu ús 
ha passat a ser individual; s’ha incrementat 
el servei de neteja i desinfecció; s’ha garantit 
l’accés del material de desinfecció i s’han 
instal·lat mampares de protecció en totes les 
sales de locutoris. La inspecció ocular que fa 
l’Equip constata la netedat i la manca de 
males olors. En el cas de les Corts i la Ciutat 
de la Justícia també constata que durant la 
visita hi ha una persona que hi neteja. En la 
majoria de comissaries també hi ha cartells 
amb la informació de les mesures preventives 
repartits per tota l’ACD. També hi ha cubells 
de rebuig Covid-19 i material de protecció 
com ara gel hidroalcohòlic repartit per les 
estances de l’ACD. 

Sobre la logística, s’ha instaurat com a regla 
general la custòdia de forma individual i 
quan no ha estat possible, amb un màxim de 
dues persones per cel·la. També la 
implementació de la videoconferència per a 
la disposició de la persona detinguda davant 
autoritat judicial. 

Pel que fa al condicionament de les àrees de 
custòdia, es constata que les sales de 

ressenya encara no disposen de 
videovigilància. En el cas de la Comissaria de 
Santa Perpètua sí que en disposa perquè la 
sala es fa servir per fer-hi escorcolls. Pel que 
fa als sistemes de contenció, no hi ha hagut 
cap canvi i es constata que a totes les ACD 
s’utilitzen els mateixos materials que en 
visites d’anys anteriors. 

Pel que fa al protocol d’assistència mèdica a 
les persones detingudes per complir el 
Protocol d’Istanbul, en les visites s’informa, i 
ho confirma la Direcció General de la Policia 
(DGP), que els agents policials continuen 
sent-hi presents i tenen accés a l’informe 
mèdic de la persona detinguda. 

En aquest sentit, la DGP continua insistint 
que els efectius de la policia són els 
responsables de la custòdia de la persona 
detinguda. Fan palès que es tracta d’una 
visita mèdica en el marc d’aquesta condició 
i que és necessari prendre les mesures 
adequades per garantir la seguretat de les 
persones detingudes, del personal mèdic i 
dels mateixos agents. A parer de l’MCPT, en 
canvi, en la immensa majoria de detencions 
es podria garantir el dret a la intimitat de la 
persona detinguda sense posar en risc ni les 
condicions de detenció ni la seguretat de les 
persones.

Enguany, s’han aprofitat les visites per 
examinar les sales d’identificació que es fan 
servir per fer esperar les persones retingudes 
que no ha estat possible identificar al carrer. 
Les sales acostumen a tenir una bancada i la 
porta queda oberta mentre hi roman la 
persona, alhora que és vigilada per agents. 
En aquests casos, per motius de seguretat, 
l’MCPT ha recomanat la instal·lació de 
càmeres de videovigilància en els espais que 
no en tenen, com la d’Horta, recomanació 
que ha estat acceptada per la DGP.

Finalment, pel que fa al trasllat de persones 
detingudes a disposició judicial, l’Equip 
continua observant períodes de detenció 
que s’allarguen en els casos en què les 
diligències policials no es clouen abans de 
les 12.30 hores, raó per la qual l’MCPT s’ha 
adreçat al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per demanar que valori revisar 
l’acord que es va adoptar sobre aquest 
assumpte al maig de 2014, amb l’objectiu 
que els jutjats de guàrdia del partit judicial 
de Barcelona i l’Hospitalet estiguin en 
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disposició de rebre persones detingudes 
durant el màxim de temps possible. El TSJC 
ha respost que no es considera oportú fer 
cap canvi perquè, a banda de les dues 
conduccions ordinàries establertes a les 9 i 
les 12.30 hores, hi ha dos torns de 
conduccions extraordinàries, fins a les 21 
hores, la competència de les quals correspon 
al Jutjat de Detinguts número 1, i a partir de 
les 21 hores, al Jutjat d’Incidències. A parer 
de l’MCPT, aquests torns extraordinaris no 
són prou efectius o no es posen en pràctica 
realment, raó per la qual caldria flexibilitzar 
les conduccions, com l’Equip ha constatat 
que es fa en altres partits judicials.

En relació amb les comissaries de la policia 
local o guàrdia urbana, la majoria són visites 
de seguiment i es constata que els espais 
destinats a les àrees de custòdia continuen 
sent els mateixos, com la de Sant Feliu de 
Llobregat, Sabadell o Policia Municipal de 
Terrassa o amb alguns canvis, com la de la 
Santa Coloma de Gramenet. 

En el cas de la Policia Local de Vilanova i la 
Geltrú, per recomanació de l’MCPT, 
l’Ajuntament va decretar la clausura del 
dipòsit de persones detingudes. Tanmateix, 
en la visita es constata que s’ha habilitat un 
petit mòdul prefabricat on fan romandre la 
persona detinguda mentre els agents 
redacten la minuta. 

En dos casos, la Policia Local de Santa 
Perpètua de la Mogoda i la de Sant Joan 
Despí que es visiten per primera vegada no 
tenen ACD. Traslladen les persones 
detingudes a la Comissaria de Mossos 
d’Esquadra del municipi, que és la praxi 
que l’MCPT recomana a les policies locals 
amb caràcter general. 

En efecte, en els casos en què, arran de la 
visita, l’Equip ha constatat un estat deficient 
de l’ACD o en què al municipi també hi ha 
comissaria de Mossos d’Esquadra, com és el 
cas de Sant Feliu de Llobregat o Sabadell, 
s’ha recomanat que es tanqui l’àrea de 
custòdia i que es revisi el conveni subscrit 
perquè el Cos de Mossos d’Esquadra es faci 
càrrec de la detenció des del primer 
moment. En el cas de la Policia Local de 
Santa Coloma de Gramenet, per bé que 
l’ACD presenta un millor estat i s’hi han 
introduït millores, en la mesura que al 
municipi també hi ha comissaria de PG-ME, 

s’ha recomanat revisar el conveni subscrit 
de manera que les persones detingudes per 
la policia local es traslladin directament a 
dependències de mossos. 

Tanmateix, el parer de la policia local sobre 
aquest assumpte és que els drets de les 
persones detingudes queden més protegits 
si l’hora de lliurament de les persones 
detingudes coincideix amb l’hora de traspàs 
de responsabilitats en les diligències, amb 
l’informe mèdic aportat en el mateix 
moment, per bé que es mostren oberts a 
estudiar qualsevol proposta que els faci 
arribar el Cos de Mossos d’Esquadra. En el 
cas de la Policia Municipal de Terrassa es 
posen en relleu les condicions materials 
òptimes de l’ACD i el compliment de tots els 
drets reconeguts per l’article 520 LeCrim a 
les persones detingudes. No obstant això, 
per evitar l’allargament de les detencions 
policials i que les persones passin per dues 
dependències, també s’ha recomanat una 
revisió dels protocols d’actuació existents 
amb PG-ME. 

Pel que fa a la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
s’ha visitat la Unitat Territorial a Ciutat 
Vella. Una novetat respecte a l’anterior 
visita i en compliment d’una de les 
recomanacions efectuades per l’MCPT és 
que han substituït els cascs de protecció de 
les persones detingudes per proteccions 
antitrauma d’esports. En la línia de l’acord 
entre el Cos de Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana de Barcelona de tramitar 
conjuntament les detencions a l’ABP les 
Corts, i atès que la GUB no pot garantir 
plenament l’exercici a les seves 
dependències dels drets de les persones 
detingudes, l’MCPT ha recomanat tancar 
l’actual ACD de persones detingudes de 
Ciutat Vella i revisar el protocol de relacions 
entre ambdós cossos per permetre el trasllat 
d’aquestes persones directament a la 
comissaria referent de PG-ME a Barcelona. 

Abans de la finalització de l’informe es va 
informar l’Equip de la decisió de 
l’Ajuntament de Barcelona, en coordinació 
amb el Departament d’Interior, d’executar 
la recomanació de l’MCPT, en el sentit que 
totes les persones detingudes per la GUB de 
la ciutat siguin custodiades a l’ABP les 
Corts. L’única excepció són les persones 
detingudes per delictes de trànsit, la 
instrucció dels quals correspon a la GUB, i 
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que continuaran essent custodiades a la 
comissaria que aquest cos té a la Zona 
Franca.

Sobre el compliment de l’article 520 de la Llei 
d’enjudiciament criminal, totes les policies 
locals visitades fan la lectura de drets a les 
persones detingudes en el moment de la 
detenció i la persona detinguda pot exercir el 
dret a ser reconeguda mèdicament. A partir 
d’aquí, hi ha una casuística heterogènia pel 
que fa a l’exercici de la resta de drets. En el 
cas de la GUB a Ciutat Vella o Sant Feliu de 
Llobregat, fins i tot la trucada personal a la 
qual té dret es fa des de la comissaria de la 
PG-ME a les Corts. En canvi, en el cas de la 
Policia Local de Santa Coloma de Gramenet, 
la de Sabadell o Terrassa aquesta trucada es 
fa a dependències municipals. En tots els 
casos, la comunicació de la detenció al col·legi 
d’advocats respectiu es produeix a la 
comissaria de la policia local, però l’assistència 
lletrada es produeix a la comissaria de PG-ME.

Sobre l’atenció mèdica a la persona detinguda, 
es constata que les policies locals l’entenen 
com un dret i, per tant, la traslladen si ho 
demana la persona o en supòsits de 
detencions amb ús de la força o en què la 
persona detinguda està ferida o presenta 
algun tipus de lesió. D’altres, com la de Sant 
Joan Despí, la persona detinguda és 
traslladada en tots els casos, llevat que hi 
renunciï, cas en què se li fa signar la renúncia. 
D’altra banda, sobre la presència policial 
mentre té lloc l’assistència mèdica a la 
persona detinguda, s’ha observat que aquesta 
manera de procedir no és homogènia a totes 
les comissaries visitades i que, si bé es 
mostren més flexibles, encara hi ha algunes 
policies locals que, igual que els Mossos 
d’Esquadra, són presents durant la visita 
mèdica, com és el cas de la Policia Municipal 
de Terrassa, la Policia Local de Sabadell, la 
Policia de Sant Joan Despí o la mateixa GUB. 
Per contra, hi ha policies locals com la de 
Santa Coloma de Gramenet que, arran de la 
recomanació efectuada per l’MCPT, han 
informat que han establert un protocol de 
visita mèdica amb el CUAP del barri del 
centre, on es garanteixen, entre altres canvis, 
la privacitat clínica de les persones detingudes 
en els termes recomanats per l’MCPT. 

Pel que fa a les mesures per evitar contagis, la 
majoria de comissaries disposen de guants 
de làtex, mascaretes i gel hidroalcohòlic. 

També s’ha reforçat la neteja, però no han 
adoptat cap mesura extraordinària de 
protecció respecte del personal policial o les 
persones detingudes, més enllà dels consells 
de prevenció generals per a la resta de la 
població. Tan sols la GUB va dictar una 
instrucció específica sobre el protocol 
d’actuació a l’ACD amb motiu de la Covid-19, 
una còpia de la qual ha estat tramesa i 
examinada per l’MCPT. La instrucció regula 
els procediments operatius específics 
d’actuació en dos supòsits. Per una banda, pel 
que fa al trasllat de detingut positiu en 
coronavirus o símptomes evidents de ser 
portador del virus. Per una altra, les situacions 
en què una persona detinguda que es troba 
ingressada en una ACD té simptomatologia 
compatible amb la malaltia. 

Pel que fa als centres penitenciaris, s’han 
visitat el Centre Penitenciari Brians 1 (dones) 
i 2, el Centre Penitenciari Puig de les Basses, 
el Centre Penitenciari Quatre Camins, el 
Centre Penitenciari Ponent i el Centre 
Penitenciari Mas d’Enric i el Centre Penitenciari 
de Joves.

Les visites s’han iniciat amb un breu intercanvi 
amb els equips de direcció dels centres per 
conèixer els efectes que ha provocat la 
pandèmia, les mesures preventives i 
organitzatives aplicades, els protocols 
d’actuació per a la gestió i prevenció de la 
propagació del virus, el percentatge de 
vacunació, i per copsar l’estat d’ànim, atès el 
desgast considerable i tot allò que ha incidit 
en el dia a dia d’una situació excepcional. Les 
consideracions i conclusions relatives a 
aquestes qüestions es poden trobar en el 
capítol segon d’aquest mateix informe.

Tots els equips directius fan palès el treball 
intens, col·laborador i continu per part de tot 
el personal del centre, per bé que a l’inici de 
la pandèmia es van trobar amb moltes 
dificultats per les baixes de personal no 
cobertes i per la manca d’equips de protecció 
individuals. També destaquen la tasca 
d’informació que van dur a terme dirigida a la 
població penitenciària i, en particular, el 
treball orientat a la presa de consciència de la 
situació en la qual es trobaven i que suposava 
l’adopció de mesures restrictives que 
afectaven la seva vida diària i la comunicació 
amb les famílies. 
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En el cas del Centre Penitenciari Brians 1, 
l’Equip va visitar el DERT del mòdul de dones 
en el marc del seguiment de la visita duta a 
terme l’any 2019, quan el DERT encara 
continuava ubicat al pis més elevat del mòdul, 
a la tercera planta. En aquesta ocasió, es 
constata que han acabat les obres del nou 
DERT, ubicat a la planta baixa, on hi havia 
l’antic Departament d’Infermeria. També es 
visita Dones U, concretament, el punt Òmnia, 
i també la unitat de mòdul semiobert, i es 
constata que tant les instal·lacions com el 
funcionament continuen sent les mateixes. 
En aquest centre, la principal recomanació ha 
estat garantir que les dones puguin fer les 
videoconferències amb la privacitat que 
requereix aquest tipus de comunicacions, 
tant al DERT com al punt Òmnia. 

El Centre Penitenciari Brians 2 ha estat, 
juntament amb el Centre Penitenciari Puig de 
les Basses, un dels centres receptors d’interns 
positius i va ser el primer centre on es va 
detectar un positiu. Es visita la infermeria i la 
planta que es fa servir per ubicar els interns 
positius. També es visita la Unitat de Sortides, 
formada per dos mòduls residencials i una de 
les sales que es fan servir en cas de 
comunicacions familiars o de convivència. La 
principal recomanació és augmentar el 
nombre de dispositius per fer 
videoconferències, atesos els usos que tenen 
i el nombre de població reclusa. També, 
l’adequació i la millora de la confortabilitat 
dels espais per fer les comunicacions. 

El Centre Penitenciari Quatre Camins és un 
dels centres que va registrar un primer brot al 
principi del confinament, amb una afectació 
de 30 interns aproximadament, i el segon, ja 
al mes de febrer-març de 2021, amb un 
70-80% dels mòduls aïllats. Durant el temps 
de confinament al mòdul, els interns es van 
dividir en grups bombolla i també van estar 
acompanyats per una epidemiòloga. Es va 
visitar el mòdul semiobert, que s’havia dividit 
en tres unitats. La recomanació que s’ha fet 
té relació amb la necessitat de garantir espais 
adequats i cobertura suficient per continuar 
les comunicacions via videotrucada. 

El Centre Penitenciari Puig de les Basses 
també ha tingut mòduls confinats i aïllats. Els 
mòduls continuen funcionant com a grups 
bombolla, igual que la resta de centres 
penitenciaris, i per tant, no es barregen entre 
si. Es visita la zona Covid del Departament de 

Psiquiatria, a la segona planta. Com a novetat 
i per cloure la visita, al despatx del director es 
visualitza la gravació de la darrera contenció 
que s’ha fet al centre, per comprovar que s’ha 
fet d’acord el nou Protocol d’aplicació de 
mitjans de contenció en els centres 
penitenciaris, aprovat per la Circular 2/2021. 
A diferència de les contencions visualitzades 
fins a l’aprovació de la nova circular, s’observa 
que l’intern és subjectat pels peus amb una 
cinta amb veta adherent que li col·loquen 
abans de donar-li la volta per contenir-lo al 
llit. Davant d’aquesta manera de procedir, 
s’ha demanat informació a la Secretaria de 
Mesures Penals perquè l’intern no és 
immobilitzat directament en decúbit supí, la 
formació que rep el personal funcionari 
encarregat de dur-la a terme i qui imparteix 
la formació. En el moment de tancar aquest 
informe s’està en espera de rebre’n una 
resposta. 

El Centre Penitenciari Ponent també ha tingut 
mòduls aïllats i confinats. Es visita la zona 
Covid del Departament d’Infermeria, situada 
a la primera planta. A diferència d’altres 
centres penitenciaris visitats, la zona no està 
separada de la resta de persones ingressades 
amb altres tipus de patologia no relacionades 
amb la Covid-19 i no té cap quadre o cartell de 
senyalització per identificar-la com a zona 
restringida o d’aïllament. 

El Centre Penitenciari Mas d’Enric en una 
primera etapa no va tenir cap cas, però més 
endavant va patir un brot important, 
coincidint també amb l’increment de contagis 
a la província i l’obertura de les comunicacions. 
Des de llavors que no han tornat a tenir cap 
brot més, però els mòduls igualment 
continuen funcionant com a unitats de 
convivència. A diferència d’altres centres, en 
aquests moments no tenen unitat Covid 
perquè en cas que hi hagués algun positiu 
farien servir alguna de les quatre cel·les 
d’aïllament respiratori que hi ha a la 
infermeria.

Es visita el mòdul d’ingressos i el de joves, on 
s’entrevisten quatre interns. Per cloure la 
visita, al despatx del director una part de 
l’Equip visualitza la gravació de la darrera 
contenció al centre i es constata la mateixa 
manera de procedir que al Centre Penitenciari 
Puig de les Basses. D’altra banda, arran de la 
visita, el Síndic obre una actuació d’ofici 
relativa a la mort d’un intern a principis de 
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2021 i sobre una experiència que es vol posar 
en marxa al centre i que preveu una instal·lació 
per permetre fer videotrucades per línia 
telefònica, i no per connexió sense fil, com 
es fa actualment. 

Finalment, el Centre Penitenciari Joves també 
ha viscut diferents moments difícils pel que 
fa a la gestió del coronavirus. El més complicat 
va ser durant el període juliol-agost 2021, en 
què van haver de confinar tot un mòdul. El 
dia de la visita no hi havia cap brot vigent. Es 
visita el departament de comunicacions, on 
els interns fan les videotrucades, entre altres 
tipus de comunicacions. També el DAE, que 
es va habilitar com a espai on passar les 
quarantenes, i els diferents espais del DERT. 

Pel que fa als centres d’internament de 
menors d’edat, totes les visites són de 
seguiment de les recomanacions formulades 
en visites anteriors. En total s’han visitat 
quatre centres educatius de justícia juvenil i 
la unitat de noies d’Els Til·lers.

Les visites s’han focalitzat especialment a 
valorar els efectes que ha provocat la 
pandèmia amb caràcter general en el 
funcionament del centres. En tots ha 
disminuït substancialment tant la 
conflictivitat com el nombre de joves 
ingressats, a causa de la reducció de la 
delinqüència durant el confinament. En tots 
també destaca que sobretot a l’inici de la 
pandèmia la situació d’excepcionalitat i de 
temor del contagi va comportar una actitud 
de col·laboració i de delegació de la 
responsabilitat per part dels nois en la direcció 
del centre. També s’ha potenciat la 
videotrucada. 

Així mateix, s’han produït diversos canvis en 
les organitzacions d’alguns dels centres. És el 
cas de Can Llupià, que abans del coronavirus 
era el centre de referència de compliment de 
joves amb mesures cautelars i actualment és 
el centre d’entrada de tots els nois que tenen 
decretada mesura d’internament. L’Alzina ha 
estat el centre d’entrada de tots els nois que 
tenen decretada mesura d’internament i en 
què, si hi ha hagut algun positiu, s’ha activat 
el protocol de trasllat al centre educatiu. En 
general, la valoració de la gestió de la 
pandèmia és positiva. 

També es torna a visitar la unitat terapèutica 
d’Els Til·lers, del Parc Sanitari de Sant Joan 

de Déu, un equipament mixt, destinat a 
facilitar la rehabilitació i la reinserció social i 
comunitària d’adolescents i joves amb 
trastorn mental greu i conductes 
transgressores. Igual que els centres 
educatius de justícia juvenil, durant el 
confinament van tenir pocs residents, quan 
és un recurs que normalment té llista 
d’espera. 

En el cas de les noies ingressades a la unitat 
independent d’Els Til·lers van tenir molt 
pocs contagis durant el confinament perquè 
es produïen desinternaments, però 
pràcticament cap ingrés. A la unitat es 
treballa des de la perspectiva de gènere amb 
professionals externs, que van al centre a 
assessorar i informar de diferents visions, a 
banda d’altres programes específics que es 
fan al centre per treballar l’educació 
afectivosexual i violència filioparental, entre 
d’altres. 

Pel que fa al CREI Can Rubió, s’ha produït un 
canvi en la funció del centre, perquè si bé 
en l’actualitat encara és concebut com un 
CREI per a noies amb problemes conductuals, 
en l’actualitat només acull joves la majoria 
de les quals són o han estat víctimes de 
violència sexual. Des de l’àrea d’infància 
del Síndic de Greuges s’ha obert una 
actuació d’ofici per a cadascuna de les noies 
que ho requereixen, algunes de les quals van 
ser entrevistades, i també una de general 
sobre el centre per abordar, tant el perfil de 
noies ingressades com la manca de recursos 
per dur a terme la seva tasca. 

Finalment, s’ha visitat per segona vegada el 
recurs residencial per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, de menors i 
adults, Mont-Martí. La darrera visita per 
part de l’MCPT es va fer el 31 de març de 
2015 i encara continuen sense complir-se 
algunes recomanacions d’aleshores, com el 
fet que no es garanteixi la separació 
d’infants i adults i el fet que el personal no 
tingui formació específica per atendre 
infants i adolescents amb situació de 
discapacitat. En canvi, sí que s’ha eliminat 
la pràctica de tancar els adolescents amb 
clau a la nit. També es constata que han 
millorat les condicions del centre, per bé 
que cal encara millorar les condicions de 
calidesa i personalització de les sales, malgrat 
les dificultats de manteniment, especialment 
a la unitat de trastorns de conducta.
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2. Visites realitzades: observacions, recomanacions i respostes rebudes

a. Comissaries de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

Espai de detenció de menors i adults de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat

Data 17 de febrer de 2021

Número de visita
Visita de seguiment

(Anterior 21/11/2017) 

Descripció

La sergent responsable de l’àrea de custòdia (ACD) de menors i adults a la 
Ciutat de la Justícia acompanya l’Equip. Més tard, s’hi afegeixen 
l’inspector i, per part de Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i 
l’Hospitalet de Llobregat, la gerent i la responsable de seguretat.

Àrea de custòdia d’adults

S’inicia la visita pel pàrquing, on estacionen els furgons i els cotxes 
policials logotipats que s’utilitzen per traslladar persones detingudes i 
excarcerades de centres penitenciaris. Informen que hi ha dues 
conduccions al dia. Durant la visita, l’Equip observa moviment de 
persones detingudes que ingressen per passar a disposició judicial  i 
d’altres que entren als furgons policials per ser traslladades als centres 
penitenciaris respectius.

A la zona del pàrquing hi ha càmeres de videovigilància, però no els 
cartells informatius d’enregistrament de vídeo, que són al passadís 
subsegüent. A continuació, l’Equip accedeix a un passadís des del qual 
s’arriba a l’ACD. En una banda del passadís hi ha un centre de control on 
hi ha l’armer, identificat amb un cartell.

Informen que hi ha dos circuits diferents depenent de si es tracta de 
persones detingudes per cossos i forces de seguretat o persones 
excarcerades de centres penitenciaris que són traslladades per 
requeriment d’alguna diligència judicial. Durant el confinament no hi 
havia persones ingressades i després, amb l’aixecament de l’estat 
d’alarma, van tornar a ingressar-hi, però informen que s’ha reduït 
considerablement el volum de població que hi passa diàriament perquè 
moltes actuacions es fan per videoconferència. L’Equip constata que en 
el moment de la visita hi ha poques cel·les ocupades. Durant la 
pandèmia van habilitar quatre despatxos des d’on fer les videoconferències 
i no passar la persona detinguda a disposició judicial. S’observa que hi 
ha una taula amb una pantalla de metacrilat que fa de barrera. Informen 
que l’autoritat judicial les fa passar a la sala de vistes. Les persones 
detingudes hi pugen acompanyades de dos agents policials a través d’un 
ascensor d’ús exclusiu.

L’assistència lletrada requereix autorització judicial per baixar a l’ACD. 
Recorden que és un edifici de custòdia judicial.

El criteri de classificació continua sent el mateix: els homes i les dones 
estan custodiats a la mateixa ACD, però en cel·les separades. Les 
persones detingudes i les excarcerades, també. Alhora, les persones 
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Descripció

excarcerades ho estan per tipus de centre penitenciari, les persones 
transgènere no es barregen amb ningú i estan en cel·les separades i, 
finalment, les persones detingudes per violència domèstica també estan 
separades de la resta. En aquesta ocasió informen que les persones 
detingudes a l’ACD van emmanillades quan surten de la cel·la per qualsevol 
motiu.

Informen, i es constata, que només hi ha càmeres de videovigilància als 
passadissos centrals i, malgrat que han demanat instal·lar-ne a les cel·les i 
als passadissos laterals, la petició encara no ha estat atesa. La gerent 
informa que és un tema que encara està pendent perquè sembla que el 
criteri difereix entre els dos departaments amb competències, Interior i 
Justícia.

El nombre de persones que poden estar en una mateixa cel·la varia segons 
la dimensió de l’espai. S’observa que només algunes de les petites estan 
ocupades i que hi ha tres o quatre persones com a màxim. Totes disposen 
de mascaretes, tot i que algunes no les duen posades correctament. Les 
plaques turques són a l’interior i el mur de separació és molt baix de 
manera que queden a la vista en tot moment del personal de custòdia.

Hi ha tres cel·les en uns dels passadissos (4, 5 i 6) en què es fa esperar la 
persona detinguda un cop conclòs l’acte de compareixença. Hi roman fins 
que tenen constància escrita de la situació en què queda. En cas que quedi 
en llibertat, se li lliuren els objectes personals (dipositats en uns armaris 
amb el número assignat) i es torna a comprovar-ne la identitat per garantir 
que la persona que en surt és la mateixa que la que va entrar-hi. En acabat, 
se la fa passar per un passadís que va directament a un sistema de doble 
porta abans d’anar directament al carrer. La porta d’accés directe al carrer 
no s’obre fins que l’anterior no és tancada per evitar que qualsevol persona 
pugui entrar-hi. Si la persona té alguna discapacitat, el personal policial 
l’acompanya fins a la sortida principal. 

Mesures per evitar possibles contagis

Informen que el protocol s’inicia a l’ACD a les Corts. Per tant, la 
temperatura es pren a totes les persones que ingressen en aquelles 
dependències. Si la persona presenta simptomatologia de COVID–19, o 
si hi ha la mínima sospita de contagi, se la trasllada a una ACD que han 
habilitat expressament per a aquests casos a Horta-Guinardó. Les 
persones excarcerades de presons ja venen amb els controls fets des del 
centre penitenciari corresponent.

En el moment d’entrar-hi, a la persona detinguda se li lliura una 
mascareta quirúrgica. També es disposa de material EPI i de material 
divers d’higiene personal, tant per al personal policial com per les 
persones que hi estan ingressades, com el gel hidroalcohò-lic.

La ventilació és mecànica i periòdica. En aquests moments funciona 24 
hores. L’aire que entra del carrer es filtra i, per tant, entra depurat. De 
fet, l’Equip constata que no hi ha problema de males olors i que l’espai 
està ben ventilat. També hi ha un dispensador de perfum.

Quan l’ACD es queda buida, al voltant de les 17 hores, es netegen de 
manera exhaustiva les cel·les utilitzades i els espais comuns.
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Descripció

Àrea de custòdia de menors

S’hi accedeix a través d’un passadís d’accés diferent del d’adults. A 
diferència de l’ACD d’adults, la custòdia és policial i judicial, per la qual 
cosa els menors poden pernoctar-hi.

Informen que van fer les obres per separar físicament els menors de 
protecció dels de reforma amb un envà de pladur, però s’ha tret perquè 
els menors protegits per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència ja no hi accedeixen.

A diferència de la zona d’adults, les cel·les de menors tenen càmeres de 
videovigilància. Una altra diferència és que no tenen vàter a l’interior. 
Tenen dues cel·les (la 2 i la 3) per als menors que ingressen més 
nerviosos i requereixen un seguiment més exhaustiu. La cel·la 1 
s’utilitza per fer-hi els escorcolls. Pel que fa a la resta, l’espai no ha 
variat. També hi ha una dutxa a banda.

A la sala de control hi ha tres agents de policia, un per controlar les 
càmeres i els altres dos per acompanyar els menors per a qualsevol 
tràmit.

També hi treballa personal educador (Fundació IDEA), que hi presta 
serveis les 24 hores i els 365 dies de l’any. En el moment de la visita hi 
ha una educadora que treballa en torn matí. Després hi ha una altra 
persona per al torn de tarda i per al cap de setmana i festius, i dues per 
al torn de nits. Informa que durant el confinament el servei es prestava 
via telefònica. Amb tot, reconeix que amb motiu de la pandèmia s’ha 
reduït considerablement el nombre de menors que hi ingressen.  
Informen que si la família no pot venir ells assumeixen la representació 
legal. Tenen cinc àpats (suc, fruita i entrepans).

Conclusions

 L’ACD d’adults continua sense un sistema de gravació a les cel·les i en 
alguns dels passadissos.

 La valoració global de l’ACD des de la perspectiva de procediments, 
d’instal·lacions i  de circuits és positiva.

 Els protocols de prevenció de contagis i les mesures aplicades també es 
consideren adequats.

 És considerable la reducció del nombre de població que passa 
diàriament en comparació amb abans de la pandèmia.

 Es valora positivament que els menors de protecció hagin deixat 
d’ingressar a l’ACD i que també hagi disminuït el nombre de menors de 
reforma que hi accedeixen.

 Els murs de separació de les plaques turques de les cel·les no garanteixen 
la intimitat de la persona en cas que la faci servir.
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Recomanacions

Al Departament de Justícia:

 Cal posar en marxa, al més aviat possible, el pla de millora i els avenços 
acordats, i de què s’ha informat anteriorment, sobre la videovigilància a 
l’ACD d’adults.

Al Departament d’Interior:

 Cal recordar que tots els agents de PG-ME han d’anar adequadament 
identificats.

 Cal instal·lar els cartells d’instal·lació de videovigilància al pàrquing 
de l’ACD.

 Cal adoptar alguna mesura per aixecar els murs de les plaques turques 
de les cel·les.

Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC):

 Cal que es modifiqui l’acord del TSJC, en el sentit d’incorporar les 
conduccions de la persona detinguda que facin falta per garantir el dret a 
la llibertat, i en els termes indicats pel Tribunal Constitucional, i, si escau, 
espaiar les conduccions actuals previstes al matí.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

Sol·licitud d’informació al CICAC i a l’ICAB sobre el compliment de les 
previsions de l’article 520 LECrim, pel que fa a garantir el dret de la 
persona detinguda a l’assistència lletrada des del primer moment de la 
detenció, arran que s’han detectat incidències perquè l’assistència 
lletrada es presenti a les dependències policials en el termini legal de 
tres hores o bé que hi contactin a través de videoconferència.
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Comissaria de la PG-ME a les Corts

Data 24 de febrer de 2021

Número de visita
Tercera

(Anterior 16/03/2018) 

Descripció

L’inspector, el cap i el sotscap de l’ACD acompanyen l’Equip. En el moment 
de la visita hi ha 21 persones detingudes.

Instal·lacions

La visita s’inicia pel pàrquing, amb videovigilància. Continua sent el mateix 
i no hi ha cap novetat pel que fa al circuit. Dins l’ACD l’Equip visita la sala 
d’escorcolls, que també continua sent la mateixa, amb sistema de gravació 
d’imatge i de so i el cartell informatiu degut. A preguntes de l’Equip, 
mostren com es faria servir la màrfega i la taula que s’hi col·loca a sota en 
cas que fos necessari immobilitzar la persona detinguda mentre esperen 
que arribi el SEM. L’altre material de contenció (cascs, cintes de subjecció i 
escuts) estan desats en una altra dependència. També tenen defenses 
llargues que, segons manifesten, no es fan servir.  

També mostren la safata on es desen específicament els diners que porta 
la persona detinguda. En cas que porti més de 100 euros o qualsevol altre 
objecte de valor es diposita en una caixa forta. La resta d’objectes personals 
queden dipositats en bosses precintades amb un número que consta en les 
diligències policials. Aquest procés es fa a l’espai de recepció de la 
comissaria, que està videovigilat. De fet, una de les dues càmeres enfoca 
directament sobre l’agent encarregat de fer-ho per evitar possibles 
denúncies. Després s’emplena l’acta corresponent i se li lliura a la persona 
detinguda perquè hi signi la conformitat, si vol.

El torn de treball aquell dia el conformen quatre agents i el sergent, 
responsable del torn.

Com a novetat, han instal·lat un sistema de bombetes LED a la comissaria. 
Està automatitzat de 7.30 a 21.30 hores. Durant aquesta franja, poden 
regular la intensitat de la llum de les cel·les. A partir de les 21.30 hores, 
s’apaga. Amb caràcter habitual, hi ha una intensitat mínima que es pot 
incrementar si calgués fer algun tipus d’intervenció específica a la cel·la. 
El quadre de llums és a la sala d’infermeria. Es constata que amb una 
intensitat mínima s’hi veu prou.

Arran de la supressió del servei mèdic, la sala d’infermeria s’ha reconvertit 
en sala de medicació i el despatx mèdic, en sala per fer-hi videoconferències.

També han creat un lot higiènic per lliurar a les dones detingudes en cas 
que ho necessitin. Consisteix en una compresa, un tampó i una esponja 
amb sabó d’un sol ús dins d’una bossa de plàstic tancada. 

Es visiten els locutoris des d’on les persones detingudes s’entrevisten 
amb els representants legals per mitjà de videoconferència. Al costat hi 
ha una altra sala d’escorcoll més petita que es podria fer servir en cas que 
fos necessari, per bé que no és àgil perquè és a l’altre costat de l’ACD i 
representa un canvi en el recorregut d’entrada de la persona detinguda a 
l’ACD.
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Descripció

Pel que fa als àpats, mostren els entrepans que es lliuren. N’hi ha de 
pollastre arrebossat i de pit de gall d’indi i formatge. No hi ha opcions 
per a persones vegetarianes o veganes. De fet, un detingut comenta a 
l’Equip que no ha menjat res des de les 7 hores perquè no li han donat 
cap opció no animal. El sergent (cap de torn) assegura que, en aquests 
casos, es pot trobar una alternativa.

Drets de les persones detingudes

El telèfon des del qual la persona detinguda pot comunicar-se 
telefònicament amb un tercer de la seva elecció és en un dels passadissos 
de l’ACD. La trucada es fa en presència d’un agent de policia, que no 
truca abans a la persona designada per demanar-li autorització, com es 
fa en alguna comissaria, sinó que la persona detinguda li truca direc-
tament. Tan sols en els casos de persones detingudes per violència 
masclista la unitat instructora s’encarrega prèviament de fer la 
comprovació pertinent que no es contacta amb la víctima.

L’assistència lletrada es fa per videoconferència. Les persones que han 
ateses per la doctora membre de l’Equip manifesten que fa moltes hores 
que no hi contacten.

Mesures de protecció per evitar contagis

Informen que es pren la temperatura a tota persona detinguda que 
ingressa a les dependències de l’ACD i se li lliura una mascareta 
quirúrgica. Davant la mínima sospita que la persona detinguda presenti 
simptomatologia compatible amb COVID-19, o qualsevol altra malaltia 
contagiosa, és traslladada prèviament a un centre mèdic. Els centres de 
referència són el CUAP Manso i l’Hospital Clínic. Arran de l’inici de 
l’estat d’alarma s’ha suprimit el servei mèdic que hi havia a la mateixa 
comissaria, que constava d’un professional d’infermeria i d’un de 
medicina.

S’ha reforçat i intensificat la desinfecció i/o neteja de les zones comunes 
i de les cel·les. Informen que s’ha canviat el sistema de neteja de les 
cel·les (es fa amb aparells similars als hospitalaris), i es netegen tant el 
terra com les parets. La inspecció ocular que fa l’Equip constata la 
netedat i la manca de males olors. També constata que durant la visita 
hi ha una persona que hi neteja. Informen que ha baixat considerablement 
el nombre de persones que hi passen diàriament, la qual cosa ha 
suposat una millora considerable de l’estat i les condicions d’higiene i 
manteniment, cosa que els membres de l’Equip poden constatar.

Hi ha cartells amb la informació de les mesures preventives repartits per 
tota l’ACD. També hi ha cubells de rebuig COVID-19 i material de 
protecció com ara gel hidroalcohòlic repartit per les diferents estances 
de l’ACD.  

Els agents i el sergent responsable porten mascareta FP2 i d’altres, guants 
de nitril. Al taulell de recepció de l’ACD hi ha col·locades pantalles 
protectores. També se n’han instal·lat a tots els locutoris.
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Descripció

Una de les novetats és que les flassades són d’un sol ús. Mostren la cel·la que 
hi ha habilitada per desar-les i es constata que n’hi ha en estoc i que estan 
precintades en bosses de plàstic individuals. Les màrfegues també es renten 
amb lleixiu després de cada ús. Tenen protocol·litzat que la persona 
detinguda quan surt de la cel·la desa la màrfega fora i la flassada en un carro. 
A continuació, es neteja la cel·la i es deixa preparada per a una ocupació.

Atenció mèdica

Es revisen els informes mèdics de les cinc persones detingudes que han 
requerit assistència sanitària urgent, dues a CUAP Manso i tres a 
l’Hospital del Mar. Una d’elles va refusar la visita. En els altres casos es 
tractava d’una visita per demanar la medicació crònica de les persones 
detingudes. Tot i que en cap cas consta que la persona presentés un 
estat d’agitació, totes les visites s’han fet en presència policial.

Es visiten dos interns que demanen valoració sanitària.

Entrevistes 
realitzades

L’Equip s’ha entrevistat amb cinc persones detingudes. Totes exposen un 
tracte adequat durant la detenció i l’estada en dependències policials. Es 
queixen que encara no han pogut comunicar-se amb l’assistència lletrada. 
Una de les persones és vegetariana i des del matí encara no ha pogut 
menjar res perquè tots els entrepans són de carn. 

Conclusions

 Segons ha informat la Direcció General de la Policia, arran de les 
recomanacions traslladades per l’MCPT, es va emetre un comunicat 
intern amb afectació a tota la PG-ME, en què es recorda el dret de la 
persona detinguda a comunicar-se telefònicament i que la trucada l’ha de 
fer el funcionari de policia, que ha de preguntar a la persona destinatària 
si l’autoritza.

 Es constata que la reducció del nombre de persones que passen 
diàriament per l’ACD i el reforç de les mesures de neteja i desinfecció 
s’han traduït en una millora considerable de les condicions d’estada de 
les persones detingudes i dels agents de policia que hi presten servei.

 Es disposa de material d’higiene personal tant per al personal policial 
com per a les persones detingudes.

 Es valora positivament la iniciativa de l’ACD de tenir lots higiènics 
específics per a les dones.

 També es valora positivament que l’ús de les màrfegues hagi passat a 
ser individual.

 Segons el que manifesten algunes persones detingudes, l’ús i la 
implementació de la videoconferència no han servit per garantir que les 
persones col·legiades que estan de guàrdia coneguin i practiquin l’atenció 
a les persones detingudes dins de les primeres tres hores des de la 
comunicació de la detenció per part de la comissaria.

 Hi ha entrepans sense derivats del porc per respectar la diversitat 
religiosa i cultural però no hi ha opcions vegetarianes o veganes.

 Les visites mèdiques es continuen fent en presència policial.
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Recomanacions

1. Cal oferir una alternativa vegetariana a les persones que no mengin 
carn.

2. Cal que l’ICAB asseguri que l’assistència lletrada es presta dins de les 
tres hores des que es comunica la detenció.

3. Cal assegurar que, d’acord amb el que estableix el Protocol d’Istanbul, 
les visites mèdiques es puguin fer com a regla general en privat amb 
plenes garanties del drets a la intimitat del pacient.
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Comissaria de la PG-ME a l’ABP Horta-Guinardó

Data 7 d'abril de 2021

Número de visita
Visita de seguiment

(Anterior 25/01/2018) 

Descripció

L’Equip és atès inicialment per l’inspector, cap de la comissaria, i el 
sergent, cap de torn. Més tard s’hi incorpora el cap de l’àrea de custòdia 
de les Corts.  L’àrea de custòdia (ACD) no ha canviat respecte de les 
ocasions anteriors. En aquest sentit, continua sent la comissaria que 
actua de contingència o de reforç en cas que el nombre de persones 
detingudes excedeixi la capacitat de l’ACD de l’ABP de les Corts. Arran 
de la pandèmia, va passar a ser la comissaria de referència per derivar-hi 
els casos de persones detingudes amb simptomatologia compatible amb 
la COVID-19. Per tant, la gestió de l’àrea es fa des de les Corts, la qual 
cosa suposa que els agents de custòdia i el material que necessiten es 
traslladen des d’aquella comissaria.

Des de la perspectiva de les mesures de protecció per evitar contagis, hi 
ha cubells de rebuig COVID-19 de “matèries infeccioses”, dispensadors 
de gel i els cartells informatius respectius.

S’observa que hi ha una habitació que es fa servir com a magatzem on 
es desa material divers de tot tipus i que presenta un estat de desordre 
i de deixadesa: hi ha des de material de desinfecció, EPI, roba per a les 
persones detingudes, flassades, compreses, menjar, etc. Es constata que 
hi ha dos entrepans florits. El cap de l’ACD de les Corts reconeix que no 
haurien de ser-hi. També hi ha medicació diversa i diversos ventolins 
que s’han utilitzat. Manifesten que, en tot cas, llevat dels cafès, la resta 
es porta des de l’ACD les Corts. D’altra banda, els agents que venen de 
les Corts, si traslladen persones detingudes amb simptomatologia 
COVID-19,  ingressen a l’ACD amb els EPI posats. En la majoria de casos, 
les persones detingudes també ingressen havent estat escorcollades.

També s’observa que el locutori de comunicació no té la mampara de 
separació entre les dues taules.

Es visita la zona de cel·les d’adults i s’observa que, per la incorrecta 
disposició del muret, la cel·la número 15 té la placa turca a la vista. Les 
màrfegues estan amuntegades al passadís. També hi ha un cubell per 
dipositar-hi els guants de làtex i les mascaretes de paper.

A la sala d’escorcolls hi ha unes alicates que, segons manifesten, es fan 
servir per treure les brides. També s’observa que hi ha una màrfega a 
terra amb les cintes de subjecció incorporades en cas que s’hagués de 
fer servir.

Finalment, es visita la sala d’identificacions, que té una bancada per 
seure-hi, però que no disposa de càmera de videovigilància.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.
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Recomanacions

Cal millorar l’estat de deixadesa de l’habitació que es fa servir com a 
magatzem, i tenir un control de tot el que hi ha i mantenir-ho en ordre, 
en especial la medicació i el menjar.

 Cal instal·lar càmera de videovigilància a la sala d’identificacions.

 Cal instal·lar separador físic entre les dues taules que hi ha al locutori 
de comunicacions.

 Cal buscar un espai on desar les màrfegues, de manera que estiguin 
més resguardades per raons preventives.

 Mentre no es reformi el mur de separació de la placa turca, cal col·locar 
un cartell a la cel·la número 15 que informi que la cel·la no és operativa.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Comissaria de la PG-ME a Sarrià-Sant Gervasi

Data 7 d'abril de 2021

Número de visita Primera

Descripció

L’Equip és atès per la sotscap de la comissaria. Inaugurada l’any 2020, és 
la primera vegada que es visita. Té àrea de custòdia (ACD), però com a 
regla general no es fa servir, sinó que es traslladen les persones 
detingudes a la Unitat Regional de Custòdia i Detenció de les Corts. 
D’ençà que es va inaugurar, només s’ha fet servir en una ocasió 
excepcionalment, arran d’unes obres a l’ABP Horta-Guinardó. En aquella 
ocasió, la gestió es va fer des de les Corts.

A diferència de la majoria de comissaries de PG-ME, l’ACD té llum 
natural. 

Pel que fa a la resta d’elements, des de la perspectiva d’instal·lacions, 
videovigilància i distribució de l’espai, l’àrea presenta les mateixes 
característiques que la resta de comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra, 
però amb dimensions més reduïdes.

Ni al pàrquing ni a la sala d’escorcoll hi ha el cartell de videovigilància, 
tot i que sí que hi ha càmeres.

A la zona d’adults hi ha tres cel·les. Es constata que està en desús per 
l’estat de conservació i netedat. A banda hi ha una cel·la per a la custòdia 
de menors que està fora de servei (identificada amb un cartell) perquè 
no funciona el dipòsit d’aigua de la placa turca. També hi ha una dutxa 
per a adults i menors, respectivament. Fora de la zona de cel·les hi ha 
un altre lavabo, la sala de ressenya, la sala d’escorcolls, un locutori i el 
vestíbul, des d’on es fa la recepció de les persones detingudes.

Pel que fa a les mesures de protecció per evitar contagis, s’observa que 
hi ha dispensadors de gel repartits per l’ACD i els cubells de rebuig de 
COVID-19 identificats amb els cartells respectius. També s’observa que 
hi ha estoc de flassades precintades amb bosses de plàstic individuals i 
que al locutori hi ha una mampara de separació entre les dues taules. La 
finestra del vestíbul també es pot obrir.

Per acabar i fora de l’ACD, es visita la sala d’identificació, que es fa servir 
per fer-hi romandre les persones quan no ha estat possible identificar-
les al carrer per qualsevol altre mitjà i es vol cursar una denúncia 
administrativa. La sala té una bancada i la porta queda oberta mentre hi 
roman la persona, alhora que és vigilada per agents. Tanmateix, no té 
una càmera de videovigilància.

Entrevistes 
realitzades

No se n'han fet.

Recomanacions

 La sala d’identificació hauria de tenir una càmera de videovigilància 
que abasti tot el camp de visió.

 Cal instal·lar els cartells de videovigilància al pàrquing, abans de 
l’entrada a l’ACD i a la sala d’escorcolls. 



42 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2021

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Comissaria de la PG-ME a Santa Perpètua de la Mogoda

Data 16 de juny de 2021

Número de visita
Seguiment

(28 d'octubre de 2014)

Descripció

L’Equip és atès pel cap de l'Oficina de denúncies, una agent de la 
mateixa oficina i un cap de torn.

La comissaria depèn de l'Àrea Bàsica Policial de Sabadell, i per bé que és 
una comissaria de dimensions petites, es fan càrrec de totes les 
detencions que fan ells o les policies locals que en depenen, com ara la 
de Santa Perpètua, Polinyà i Palau-solità i Plegamans, que no tenen àrea 
de custòdia (ACD) i els traslladen les persones que detenen.

L'ACD no ha canviat respecte de la visita anterior. Informen que per 
motius de seguretat s'ha reforçat la finestra que comunica l'ACD amb el 
carrer, d'acord amb el que va recomanar l’MCPT. La sala de ressenya es 
continua fent servir per fer-hi els escorcolls i això explica que tingui 
sistema de gravació d'imatges i de so.

Pel que fa a les mesures de protecció per evitar contagis, informen que, 
un cop la persona és detinguda al carrer, llevat que ho manifesti o 
s'observi que presenta simptomatologia compatible amb COVID-19, 
l'ingrés a l'ACD es fa sense que s'adopti cap mesura extraordinària. Se li 
lliura una mascareta quirúrgica (sense filferro per motius de seguretat) 
i la manta d'ús individual. En cas contrari, seria traslladada directament 
al centre hospitalari i es desinfectaria el cotxe. Informen que va haver-hi 
un cas, al principi de decretar-se l'estat d'alarma, en què van trucar al 
SEM i es va seguir el seu protocol.

S’observa que hi ha un dispensador de gel fix a la zona de recepció de 
persones detingudes i un altre sobre una de les taules. També hi ha un 
cubell de rebuig de mascaretes. Les mantes han passat a ser d'ús 
individual i mostren que estan desades en un armari precintades amb 
bosses de plàstic. Com a material específic per a les dones hi ha 
compreses. Es constata que al locutori d'entrevistes hi ha una mampara 
de separació entre les dues taules. En canvi, no hi ha cartells informatius 
amb indicacions i/o recomanacions sobre la COVID-19.

Pel que fa a l'exercici dels drets de la persona detinguda, informen que 
els advocats que assisteixen la persona detinguda es presenten dins el 
termini de les tres primeres hores que marca la llei d'ençà que es 
comunica la detenció.

Sobre el trasllat de persones detingudes per passar a disposició judicial, 
assenyalen que amb caràcter general es fa durant el matí. Si passada 
l'hora fixada es troben amb algun cas en què han conclòs les diligències 
policials, per evitar que la persona hi pernocti, truquen a un dels cinc 
jutjats de guàrdia, que no acostuma a posar-hi inconvenient perquè 
sigui traslladada. També informen que ells són els primers interessats a 
tramitar ràpid totes les diligències i traslladar la persona detinguda 
perquè mentre hi és suposa destinar-hi efectius policials que podrien 
estar dedicats a altres serveis.
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Descripció

Pel que fa a la visita mèdica, s'informa que hi són presents, atès que 
consideren que són els responsables de custòdia de la persona detinguda 
i que les sales de visites hi ha instrumental mèdic que pot resultar 
perillós. Si la persona detinguda no vol rebre assistència ho manifesta 
davant el personal facultatiu perquè en quedi constància expressament.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions No se n'han fet.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Comissaria de la PG-ME a Esplugues de Llobregat

Data 6 d'octubre de 2021

Número de visita
Segona

(7 de març de 2013)

Descripció

L’Equip és atès pel sotscap de la comissaria. S'observa que l’àrea de 
custòdia (ACD) no ha canviat respecte de l'anterior visita de l’Equip.

Des de la perspectiva de les mesures de protecció per evitar contagis, hi 
ha guants de làtex, dispensadors de gel i mascaretes. Davant la mínima 
sospita que la persona detinguda presenti simptomatologia compatible 
amb COVID-19, és traslladada prèviament a un centre mèdic. Es va 
establir un acord amb l'Hospital de Bellvitge per traslladar immediatament 
a les seves instal·lacions tots els casos de persones sospitoses o amb 
simptomatologia. Informa que finalment no es va portar a ningú ni han 
tingut cap contagi.

S’observa que en la sala de control hi ha desat el material de contenció. 
Hi ha visible el casc de moto i diversos escuts invertits. En una calaixera, 
hi ha les cintes de subjecció i guants antipunxades. A la mateixa 
calaixera hi ha un paquet de compreses i una tableta de paracetamol.

També s’observa que el locutori de comunicació té la mampara de 
separació entre les dues taules. En aquest despatx és on la persona 
detinguda fa la trucada a la qual té dret. La trucada la fa el funcionari de 
policia i hi és present durant la conversa. La comunicació de la detenció 
al Col·legi d'Advocats de Sant Feliu es fa tan bon punt es fa la detenció. 
En cas que la detenció es produeixi a la nit, informa que l'avís al Col·legi 
es fa igualment, però l’assistència lletrada acostuma a presentar-s'hi al 
matí, aspecte que caldria confirmar amb el Col·legi. Informa que durant 
el confinament van fer ús freqüent de la videotrucada, igual que els 
òrgans judicials, però ara s'ha deixat de fer i l’assistència lletrada es 
persona a la comissaria. 

Es visita la zona de cel·les d’adults i s’observa que no hi ha cap persona 
detinguda i que l'estat de conservació i manteniment de les cel·les és 
molt correcte. El mateix es pot dir de la cel·la per a custòdia de menors.

Les màrfegues estan amuntegades a la sala d'escorcolls. També s'observa 
que hi ha una capsa per a les mantes que estan precintades i que han 
passat a ser d'un sol ús.

El trasllat de la persona detinguda per a reconeixement mèdic es fa 
sense previ avís i els agents de custòdia sempre hi són presents. El 
trasllat de persones detingudes a disposició judicial es fa al matí, només 
hi ha una única conducció.

Finalment, l’Equip visita l'espai que es fa servir per a les identificacions 
i que resulta que és un dels despatxos de les dependències policials per 
atendre les persones. No disposa de càmera perquè és un locutori igual 
que la resta. Mentre la persona hi roman és custodiada per dos agents, 
un dels quals fa les tasques d'identificació.
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Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

Per a totes les comissaries, disposar de lots higiènics específics per a les 
dones, una bona pràctica que es va observar quan es va visitar la 
comissaria de les Corts.

 Potenciar l'ús de la videoconferència en els casos de detencions que es 
produeixen a la nit en què no sembla que es presti l'assistència lletrada 
dins les tres primeres hores preceptives.

 Assegurar que, d'acord amb el Protocol d'Istanbul, les visites mèdiques 
es puguin fer com a regla general en privat amb plenes garanties del dret 
a la intimitat del pacient.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Comissaria de la PG-ME a Vilanova i la Geltrú

Data 3 de novembre de 2021

Número de visita
Seguiment

(9 de juny de 2016)

Descripció

L’Equip és atès pel cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) i el cap d’Unitat de 
Seguretat Ciutadana.

En el moment de la visita no hi ha cap persona detinguda perquè les que 
hi havia al matí han passat a disposició judicial.
  
Es fan càrrec de totes les detencions que fan ells mateixos i les policies 
locals de l’Àrea Bàsica Policial del Garraf, com ara de Sant Pere de Ribes, 
Cubelles, Olivella, Canyelles, i Vilanova i la Geltrú. El protocol és igual 
per a totes, si bé la Policia Local de Vilanova i la Geltrú no trasllada 
directament les persones detingudes a l’ABP, sinó que passen per la seva 
pròpia comissaria per redactar la minuta. 

L'ACD no ha canviat respecte de la visita anterior. En aquesta ocasió es 
torna a observar que l’estat de manteniment d’algunes de les cel·les 
d’adults (G2, G3, G4, G6, G7 i G8) és bastant inadequat, concretament el 
de les parets i les bancades d’obra. Continua cridant l’atenció de l’Equip 
que hi ha un sector en què les cel·les estan molt més deteriorades i 
malmeses que d’altres. Informen que les obres de manteniment es fan 
per fases i que no poden pintar totes les cel·les alhora. Així mateix, 
s’observa un altre cop que una de les cel·les es fa servir per desar-hi les 
màrfegues (precintades individualment en una capsa) i les flassades. En 
aquesta ocasió es tornen a apreciar males olors a la zona d’adults, per 
bé que assenyalen que en aquell moment encara han de passar els 
serveis de neteja. Amb tot, sembla que el problema és estructural i que 
persisteix. 

Pel que fa a les mesures de protecció per evitar contagis, informen que, 
un cop la persona ingressa a l'ACD, se li lliura una mascareta quirúrgica 
(sense filferro per motius de seguretat) i la manta d'ús individual. De fet, 
hi ha un cartell penjat a la porta d’entrada a l’ACD que diu textualment 
“poseu la mascareta a la persona detinguda abans d’ingressar a l’ACD”.

S’observa que hi ha un dispensador de gel fix sobre una de les taules de 
recepció de les persones detingudes. També hi ha tres cubells de rebuig 
de mascaretes i flassades. Les flassades han passat a ser d'ús individual 
i mostren que estan desades en una capsa, juntament amb les 
màrfegues, precintades amb bosses de plàstic. Com a material específic 
per a les dones hi ha compreses. Es constata que al locutori d'en-
trevistes hi ha una mampara de separació entre les dues taules i és on 
hi ha el telèfon a disposició de la persona detinguda. El protocol varia en 
funció del cas, però amb caràcter general l’agent marca el número de 
telèfon i li passa a la persona detinguda. També hi ha un portàtil que es 
feia servir durant la pandèmia per a les assistències amb advocats i 
jutjats, però que actualment està en desús.
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Descripció

Pel que fa a l'exercici dels drets de la persona detinguda, informen que la 
comunicació de la detenció al col·legi d’advocats (Barcelona) es produeix 
de manera immediata i que en alguns casos els advocats que assisteixen 
la persona detinguda tenen dificultats per presentar-se dins el termini de 
les tres primeres hores que marca la llei d'ençà que es comunica la 
detenció. 

Pel que fa als mitjans de contenció, continuen sent els mateixos. 

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

 Fer obres de manteniment i una neteja en profunditat de les cel·les de 
l’àrea de custòdia de persones adultes i menors.

 Assegurar que, d'acord amb el Protocol d'Istanbul, les visites mèdiques 
es puguin fer, com a regla general, en privat, amb plenes garanties dels 
drets a la intimitat del pacient.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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b. Policies locals

Visita de l’MCPT a l’ACD de la Policia Local de Sant Feliu de Llobregat

Data 26 de març de 2021

Número de visita
Seguiment

(Anterior: 11/07/2013) 

Descripció

L’Equip és rebut pel sergent perquè el cap de la comissaria està reunit.

L’àrea de custòdia (ACD) continua sent la mateixa que quan es fa la 
primera visita a les dependències de la Policia Local. En la visita 
anterior es va recomanar que de les quatre cel·les que té l’ACD caldria 
que, com a mínim, tres fossin operatives. Es constata que en són 
operatives dues. Les bicicletes continuen en una de les cel·les i l’altra 
està ocupada amb matalassos i flassades. També es va recomanar 
instal·lar un armer fora de l’ACD, la qual cosa s’ha fet.

Respecte de la visita anterior destaca la manca de la càmera de 
videovigilància que hi havia a la zona comunitària i que enfocava les 
cel·les. Per tant, no hi ha cap càmera dins de l’ACD. Les úniques 
càmeres són les que hi ha situades al vestíbul de l’entrada de la 
comissaria o al pàrquing. Tanmateix, cap dels dos accessos està 
senyalitzat ni té col·locat el cartell de videovigilància corresponent.

En el moment de la visita sembla que l’ACD s’utilitza de magatzem 
perquè s’hi observa alguna gàbia, dues bicicletes i pots de pintura, i 
presenta un estat general de deixadesa.

Les persones detingudes per la Policia Local de Sant Feliu passen per 
les seves dependències abans de ser traslladades als Mossos d’Esquadra. 
També els fan la visita mèdica al CUAP, llevat que no hi vulguin anar, 
cas en què ho han de justificar. Amb tot, els Mossos d’Esquadra els 
admeten totes les persones detingudes independentment de si han 
passat per reconeixement mèdic o no. Informen que acostumen a ser 
presents a la visita mèdica, llevat que el facultatiu digui el contrari.

Fan servir l’aplicació de la PG-ME per introduir les dades relatives a la 
detenció. 

Malgrat que els fan la lectura de drets en el moment de la detenció, la 
trucada personal, l’avís al col·legi d’advocacia o l’eventual notificació 
de la detenció al consolat es posposa perquè se n’encarregui la PG-ME.

Es consulta el llibre de registre de persones detingudes. L’any 2020 van 
passar per l’ACD 13 persones i durant l’any en curs n’hi ha hagut 5. La 
mitjana d’estada a dependències de la Policia Local de Sant Feliu és de 
dues hores, tot i que en algun cas puntual pot ser més llarga. La Policia 
Local només es fa càrrec dels delictes contra la seguretat vial, però si 
en aquests casos es produís una detenció, cosa molt infreqüent, de la 
custòdia, se’n farien càrrec els Mossos d’Esquadra.
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Descripció

Pel que fa a les mesures per evitar possibles contagis, informen que tenen 
guants de làtex i mascaretes. S’observa que a l’interior no hi ha gel 
hidroalcohòlic. Posen de manifest que no tenen cap protocol específic 
sobre com intervenir en cas d’un positiu o d’una persona que ingressi a 
les dependències amb simptomatologia de COVID-19. Durant el 
confinament, i des de l’inici de la pandèmica, tampoc no han adoptat cap 
mesura extraordinària de protecció respecte del personal policial o les 
persones detingudes.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

 Tenint en compte l’estat deficient de l’ACD i el fet que la Policia Local 
Sant Feliu de Llobregat treballa amb l’aplicació del Cos de Mossos 
d’Esquadra, cal que l’alcaldessa demani formalment a la PG-ME que la 
Policia Local deixi de fer servir la seva ACD, per problemes de seguretat, i 
que les persones detingudes es traslladin directament a les dependències 
de la PG-ME. En la línia d’altres policies locals, es materialitzaria el traspàs 
directe de les persones detingudes per la Policia Local de Sant Feliu 
mitjançant un nou acord escrit que modifiqués el protocol anterior 
perquè la destinació de tota persona detinguda fos les dependències dels 
Mossos d’Esquadra, i d’aquesta manera no hi hauria dues custòdies amb 
la pèrdua d’efectius que això comporta.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades
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Visita de l’MCPT a l’ACD de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet

Data 5 de maig de 2021

Número de visita
Seguiment

(Anterior: 25/10/2011) 

Descripció

L’Equip és rebut pel sergent, cap de torn.

L'espai destinat a l’àrea de custòdia (ACD) continua sent el mateix que 
quan es va fer la primera visita a les dependències de la Policia Local, però 
es constata que s'hi han fet alguns canvis. Continua havent-hi una única 
cel·la, però en aquesta ocasió poden ingressar-hi tant persones detingudes 
com d’altres no detingudes a efectes d’identificació. A la porta de la cel·la 
hi ha un cartell que així ho indica. La diferència és que en el cas de persones 
detingudes la porta de barrots roman tancada. També destaca que dins la 
cel·la hi han instal·lat el lavabo que abans hi havia en una habitació 
contigua i que una part de la porta està protegida amb metacrilat.

La porta d'entrada a la zona de custòdia és oberta per garantir la ventilació 
de l'espai arran la COVID-19. D’altra banda, ni la cel·la ni el passadís que hi 
duu des de l’aparcament tenen sistema de videovigilància, per bé que 
informen que està demanada.

Les persones detingudes només s’estan a l’ACD el temps imprescindible 
(normalment, un parell d’hores) per redactar la minuta de la detenció, 
abans de ser traslladades a la comissaria de PG-ME de la mateixa localitat. 
En cas que coincideixi més d'una persona detinguda per la mateixa causa, 
o una dona i un home, tenen protocol·litzat traslladar una de les persones 
directament a dependències dels Mossos d’Esquadra. Els menors, però, no 
arriben a ingressar-hi, sinó que romanen a la sala de l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana.

Respecte de la visita anterior destaca que hi ha una sala d'assistència, 
contigua a la cel·la, retolada com a tal, amb una llitera, una farmaciola i el 
telèfon des d'on la persona detinguda fa la trucada a la qual té dret. L'accés 
de la persona detinguda es fa des del pàrquing, l'única zona on hi ha 
videovigilància, però no hi ha el rètol degut.

Es fa la lectura de drets a totes les persones detingudes, per bé que 
essencialment només poden exercir el dret a visita mèdica i a una trucada 
personal. La comissaria comunica la detenció a l’ICAB, però l’assistència 
lletrada sempre es produeix a la comissaria de PG-ME. No és freqüent que 
es demani posar la detenció en coneixement del consolat, però si succeeix 
també se n’encarrega la PG-ME, tot i que el cap de torn reconeix que es 
podria fer des de la policia local.

Pel que fa a la trucada a la qual té dret la persona detinguda, el protocol 
preveu que l'agent policial que fa les funcions custòdia hi sigui present.

Les persones detingudes, amb caràcter general, passen per reconeixement 
mèdic només si ho demanen. En casos de detencions amb ús de la força o 
en supòsits en què la persona detinguda està ferida, és traslladada sempre 
per a reconeixement mèdic abans d'ingressar a les dependències locals. Els 
fan la visita mèdica al CUAP o a l'hospital. Informen que els agents de 
custòdia acostumen a ser presents a la visita mèdica.
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Descripció

Quan traslladen la persona detinguda als Mossos d'Esquadra avisen el cap 
de torn i la traslladen amb les diligències acabades.

Fan servir l’aplicació de la PG-ME per introduir les dades relatives a la 
detenció. Les diligències sempre les redacten a les seves dependències. El 
criteri d'actuació per la instrucció dels delictes és el primer que arriba al 
lloc dels fets, llevat dels casos més greus, cas en el qual fan funcions de 
reforç fins que arriben els Mossos d'Esquadra.

Una novetat respecte a la visita anterior és que disposen de màrfegues (es 
renten després de cada ús) i es preveu que es pugui donar algun àpat a la 
persona detinguda en cas que calgui. També disposen d'altres elements 
de contenció com ara les vetes adherents per fer subjeccions.

L'armer és comú per a tota la comissaria i és fora de l'ACD.

Pel que fa a les mesures per evitar possibles contagis, mostren guants de 
làtex, mascaretes FPP2 i gel hidroalcohòlic. No tenen cap protocol 
específic sobre com intervenir en cas d’un positiu o d’una persona que 
ingressi a les dependències amb simptomatologia de COVID-19. Durant el 
confinament, i des de l’inici de la pandèmia, l'única mesura extraordinària 
de protecció respecte del personal policial va ser organitzar la plantilla (90 
agents aproximadament) en tres grups i torns de 12 hores cada 6 dies. 
Informen que va funcionar bastant bé. També han reforçat la neteja de les 
dependències amb un servei de 24 hores.

Altra informació 
d'interès

 Tenen dues pistoles Taser i han fet formació a l'ISPC. Tenen pendent 
l'elaboració de protocol.

 Hi ha previsió de construcció d'una nova comissaria per al 2023.

 Tenen una unitat específica d'intervenció ràpida en seguretat ciutadana 
(USIR) creada a partir de l'increment dels delictes, formada per vuit 
homes i dues dones, amb habilitats i perfil més comunicatiu, amb 
experiència en altres disciplines i equipament de material específic. La 
valoració és positiva arran del descens dels casos.

 Tenen una oficina de recollida de denúncies de violència de gènere en 
unes dependències de l'Ajuntament i gestionades per la Regidoria de 
Feminisme, on l'agent policial es desplaça per recollir-les i fer la resta de 
gestions relacionades amb la instrucció del cas. Tanmateix, no fan 
seguiment d’ordres de protecció ni informes d'avaluació de risc.

Recomanacions

Per evitar l’allargament de les detencions policials i evitar que les 
persones detingudes passin per dues dependències policials, el Mecanisme 
Català de Prevenció de la Tortura recomana que l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet i el Departament d’Interior de la Generalitat revisin 
els protocols de coordinació existents de manera que les persones 
detingudes per la Policia Local de Santa Coloma es traslladin directament 
a la comissaria de PG-ME del municipi i que s’habiliti un espai perquè els 
agents actuants redactin la minuta de la detenció en aquesta mateixa 
comissaria.

Per tant, es recomana que la futura comissaria de Policia Local de Santa 
Coloma no disposi d’àrea de custòdia de persones detingudes.
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Recomanacions

Mentre no s’adopti aquest nou protocol, la Comissaria de Policia Local de 
Santa Coloma hauria de disposar d’un sistema de videovigilància, 
degudament senyalitzat, que comprengués tot el circuit de la detenció, 
des de l’aparcament (on ja hi ha càmera) fins a la cel·la (salvant l’espai de 
lavabo), incloent-hi els passadissos i l’espai on es practica l’escorcoll 
corporal.

Així mateix, mentre no s’adopti aquest protocol, la Policia Local de Santa 
Coloma ha d’estar en disposició de garantir tots els drets reconeguts per 
l’article 520 LeCrim a les persones detingudes, incloent-hi l’assistència 
lletrada a les seves dependències dins les primeres tres hores de la 
detenció i la comunicació de la detenció, si escau, al consolat.

Finalment, cal insistir que les visites mèdiques s'han de fer com a norma 
general en privat, tret que el personal mèdic demani el contrari per 
motius de seguretat. A aquest efecte, cal recordar que el dret a una visita 
mèdica en privat només es pot limitar en casos excepcionals d'agitació o 
de risc, i que si la persona hi renuncia no se la pot forçar que se li faci una 
exploració.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades
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Visita de l’MCPT a l’ACD de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda

Data 16 de juny de 2021

Número de visita Primera

Descripció

L’Equip és rebut pel cap de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

Informa que no tenen àrea de custòdia. Traslladen les persones detingudes 
a la comissaria del Cos de Mossos d'Esquadra (CME) del municipi. Per tant, 
es fa la lectura de drets en el moment de practicar la detenció, però aquests 
drets es fan efectius a les dependències del CME. La minuta la poden 
redactar indistintament en una dependència o l’altra. En tot cas, abans de 
fer el trasllat de la persona detinguda, per deferència avisen la comissaria 
de PG-ME.

Traslladen la persona detinguda per a reconeixement mèdic, si ho demana. 
En aquest cas, avisen prèviament el CUAP. Els agents són presents en la 
visita mèdica, llevat que el personal facultatiu demani el contrari.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.

Visita de l’MCPT a la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana a Ciutat Vella

Data 23 de juny de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior:15 de maig de 2018

Descripció

L’Equip és rebut pel caporal responsable del manteniment i la logística de 
l'àrea de custòdia (ACD).

L'espai destinat a l'ACD continua sent el mateix que quan es va fer la 
darrera visita a les dependències. El protocol d'accés de la persona 
detinguda tampoc no ha canviat. Una diferència respecte a la visita anterior 
és que en aquesta ocasió informen que l'escorcoll es fa fora de la zona de 
cel·les i no a l'interior.

En el moment de la visita hi ha dues persones detingudes que fa mitja hora 
que acaben d'ingressar-hi. Informen que no han demanat ser visitades per 
a reconeixement mèdic. Un agent uniformat de carrer fa la vigilància 
mentre l'altre redacta la minuta. Es constata que les imatges de la càmera 
d'una de les cel·les es veuen borroses i s'informa que s'ha espatllat fa poc 
i han demanat d’arreglar-la.

La porta d'entrada a la zona de cel·les és oberta. Confirmen que els menors 
no arriben a ingressar-hi i romanen en una sala videovigilada fora de la 
zona de cel·les.

Es fa la lectura de drets a totes les persones detingudes, per bé que 
essencialment només poden exercir el dret a visita mèdica. La trucada 
personal es fa des de la comissaria de la PG-ME a les Corts. 
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Descripció

La comissaria comunica la detenció a l’ICAB, però l’assistència lletrada 
sempre es produeix a la comissaria de la PG-ME. Si la persona detinguda 
demana posar la detenció en coneixement del consolat també se 
n’encarregaria la PG-ME.

El centre mèdic de referència continua sent Pere Camps i informen que, 
en principi, el reconeixement mèdic es fa en presència policial, llevat que 
el personal facultatiu digui el contrari.

Una novetat respecte a la visita anterior és que han substituït els cascs de 
protecció de les persones detingudes per proteccions antitrauma d'esports.
Pel que fa a les mesures per evitar possibles contagis, informen que van 
dictar una instrucció específica sobre el protocol d’actuació a l’ACD amb 
motiu de la COVID-19, una còpia de la qual rep l’Equip. La instrucció 
regula els procediments operatius específics d’actuació en dos supòsits. 
Per una banda, pel que fa al trasllat de detingut positiu en coronavirus o 
símptomes evidents de ser portador del virus; per una altra, les situacions 
en què una persona detinguda que està ingressada en una ACD té 
simptomatologia compatible amb la malaltia.

Pel que fa al primer supòsit, destaca que la persona detinguda que és 
confirmada com a positiva i encara no ha estat traslladada a les 
dependències de GUB, s’haurà de traslladar a les dependències de la 
Unitat d’Investigació, que serà l’encarregada de la custòdia. En tot cas, 
davant el dubte sempre es portarà la persona a un centre hospitalari (no 
CUAP ni CAP). Com a mesures preventives, la instrucció estableix que 
quan una persona detinguda sigui traslladada a alguna de les dependències 
de la GUB, se li haurà de prendre la temperatura corporal i subministrar-li 
una mascareta.

Pel que fa al segon supòsit, es preveuen mesures preventives en funció del 
moment de la intervenció: abans, durant i després d’intervenir, una 
vegada evacuada la persona pel SEM. També es recullen els criteris per a 
la neteja intensiva i/o desinfecció dels equipaments de la GUB, en què 
s’estableixen dos nivells en funció de si s’informa d’un positiu confirmat 
de la malaltia amb PCR o no.

Durant el confinament, i des de l’inici de la pandèmia, la mesura 
extraordinària de protecció respecte del personal policial va ser organitzar 
la plantilla (400 i escaig en grups de set persones cada set dies). Informen 
que va funcionar bastant bé. Les mantes són d’un sol ús i hi ha equips de 
protecció per als agents.

Recomanacions

En la línia de l’acord entre els cossos de Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana de Barcelona de tramitar conjuntament les detencions a la 
comissaria de PG-ME de les Corts, i atès que la GUB no pot garantir 
plenament l’exercici dels drets de les persones detingudes a les seves 
dependències, es recomana tancar l’actual ACD de Ciutat Vella i revisar 
l’actual protocol de relacions entre ambdós cossos per permetre el trasllat 
d’aquestes persones directament a la comissaria referent de PG-ME a 
Barcelona.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Visita de l’MCPT a l’ACD de la Policia Local de Sabadell

Data 29 de setembre de 2021

Número de visita
Seguiment

(Anterior: 28/08/2012) 

Descripció

L’Equip és rebut per la sotsinspectora de la Policia Local de Sabadell.

L’àrea de custòdia (ACD) continua sent la mateixa que quan es fa la primera 
visita a les dependències de la Policia Local. En la visita anterior es va 
recomanar la instal·lació d'una càmera de seguretat a la sala destinada a 
fer-hi els escorcolls, la qual cosa s'ha fet. També es va recomanar garantir 
la separació entre les dones i els homes detinguts. Informen que la cel·la 
per a menors, que està separada físicament de l'espai d'adults per una 
porta que sempre roman tancada amb clau, és la que es fa servir per a la 
custòdia de dones detingudes.

A la comissaria es fa la lectura de drets a totes les persones detingudes, els 
quals, a més, poden exercir-se en aquestes dependències. La persona pot 
exercir el dret a la trucada personal. El protocol preveu que l'agent policial 
que fa les funcions de custòdia marqui el número i hi sigui present, amb 
l'adopció de les cauteles necessàries en supòsits de detencions per 
violència masclista. També pot exercir el dret a la visita mèdica. En casos 
de detencions amb ús de la força o en supòsits en què la persona detinguda 
està ferida, se la trasllada sempre al CUAP per a reconeixement mèdic 
abans d'ingressar a les dependències locals. Informen que els agents de 
custòdia acostumen a ser presents a la visita mèdica.

En tots els casos traslladen la persona detinguda a la comissaria dels 
Mossos d'Esquadra atès que tenen protocol·litzat no portar detinguts a 
disposició judicial, ni tan sols en casos en què ells fan la instrucció, com ara 
detencions per violència masclista (un cas pel qual ha crescut el nombre de 
persones que detenen). En aquests supòsits, per bé que tenen una oficina 
d'atenció a la víctima, després de concloure les diligències policials, porten 
els detinguts als Mossos d’Esquadra.

Fan servir un programa informatitzat intern per introduir les dades i les 
vicissituds relatives a la detenció.

També fan l'avís al col·legi de l’advocacia. Informen que s'hi presenten dins 
el termini de les tres primeres hores des que es produeix la detenció. 
L'entrevista, però, es fa fora de l'ACD en un despatx situat a la unitat 
d'atestats de les dependències locals, atès que de moment no tenen un 
espai habilitat a l'interior, la qual cosa tenen previst de fer més endavant. 
Durant el confinament i a l'inici de la pandèmia l’assistència lletrada feia 
ús de la videoconferència per entrevistar-se amb la persona detinguda, la 
qual cosa s'ha deixat de fer.

Pel que fa a les mesures per evitar possibles contagis, informen que tenen 
mascaretes. De fet, els vehicles policials també en porten i se'ls en lliura 
una en el moment inicial de la detenció. Les flassades són d'un sol ús i s'ha 
reforçat la neteja i la desinfecció de l'ACD.

Tenen una màquina de venda automàtica que dispensa entrepans i 
begudes.
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Descripció

També informen que no acostumen a utilitzar material de contenció. 
Tenen un casc de moto, però estan buscant un mitjà alternatiu. En els 
casos en què es valora necessari es trasllada la persona detinguda a 
l'hospital.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

Per evitar l’allargament de les detencions policials i que les persones 
detingudes passin per dues dependències policials, el Mecanisme Català 
de Prevenció de la Tortura recomana que l’Ajuntament de Sabadell i el 
Departament d’Interior de la Generalitat revisin els protocols de 
coordinació existents de manera que les persones detingudes per la 
Policia Local siguin traslladades directament a la comissaria de PG-ME del 
municipi i que s’habiliti un espai perquè els agents actuants redactin la 
minuta de la detenció en aquesta mateixa comissaria.

Mentre no s’adopti aquest protocol, la Policia Local de Sabadell està en 
disposició de garantir tots els drets reconeguts per l’article 520 LeCrim a 
les persones detingudes, incloent-hi l’assistència lletrada a les seves 
dependències dins les primeres tres hores de la detenció. No obstant això, 
caldria habilitar un espai adequat perquè aquesta assistència es faci en 
una zona pròxima a l’àrea de custòdia de persones detingudes, de manera 
que aquestes persones no hagin de passar, emmanillades, per espais 
d’atenció al públic.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades
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Obertura 
d’actuacions 
relacionades
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Visita de l’MCPT a l’ACD de la Policia Municipal de Terrassa

Data 29 de setembre de 2021

Número de visita
Seguiment

(Anterior: 22/05/2012) 

Descripció

L’Equip és rebut per la subdirectora de Serveis de l'Àrea de Seguretat de 
l'Ajuntament; l'intendent major, cap de la Policia Municipal, i el sergent.  

Informen, i ho mostren a l’Equip, que els vehicles logotipats de trasllat de 
persones detingudes porten incloses càmeres amb vídeo i so, tot i que no 
es poden veure en reproducció en directe. Properament, els agents també 
tindran càmeres personals integrades als uniformes per enregistrar 
actuacions. El seu funcionament serà similar als dispositius que fan servir 
actualment els Mossos d'Esquadra quan han de fer ús de la pistola elèctrica.
L’àrea de custòdia (ACD) continua sent la mateixa que quan es fa la primera 
visita a les dependències de la Policia Local. En la visita anterior es va 
valorar positivament que les flassades fossin d'un sol ús (la qual cosa 
continua igual), la gran quantitat de càmeres que hi havia a la zona de 
custòdia (ídem) i l'estat de netedat general de les dependències (ídem). 
També es va recomanar que es garantís l'assistència lletrada des del 
moment inicial de la detenció, fins i tot en els casos en què la instrucció era 
competència dels Mossos d'Esquadra.  Informen que fan l'avís al col·legi de 
l'advocacia i que l'assistència lletrada es presta a les dependències locals 
en procediments de la seva competència (violència masclista, atemptats 
contra l'autoritat i danys al patrimoni).

La persona també pot exercir el dret a la trucada personal. El protocol 
preveu que l'agent policial que fa les funcions de custòdia marqui el 
número i hi sigui present, amb l'adopció de les cauteles necessàries en 
supòsits de detencions per violència masclista. També pot exercir el dret a 
la visita mèdica. El reconeixement mèdic té lloc a Mútua de Terrassa i hi 
són presents els agents de custòdia. Si s'allarga l'estada al centre mèdic, 
donen avís al col·legi de l'advocacia.

La presentació judicial de les persones detingudes es fa a través del Cos de 
Mossos d'Esquadra, tal com preveu el conveni de col·laboració entre totes 
dues administracions, Ajuntament de Terrassa i Departament d'Interior. 
També informen que amb el deganat es va acordar que, atesos els diferents 
cossos de policia que operaven (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos 
d’Esquadra i Policia Municipal), fos un únic cos, el de Mossos, el que 
s'encarregués de la custòdia de persones detingudes en seu judicial.

L'ingrés a l'ACD el fa un comandament i la documentació d'entrada també 
la gestiona ell, a banda de supervisar que l'ingrés de la persona detinguda 
a l'ACD es faci segons el protocol. La patrulla que fa la recepció de la 
persona no és la mateixa que ha fet la detenció, per la qual cosa s'escurça 
temps i es minimitzen riscos. Mentre la persona roman detinguda no hi ha 
físicament cap agent, sinó que el control de l'estada es fa a través de 
videovigilància.

Tenen oficina d'atenció a la víctima de violència masclista, que també 
presta atenció a col·lectius vulnerables (menors i persones grans).
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Descripció

Com a novetat, fan servir unes capses de plàstic on dipositen cautelarment 
els objectes personals mentre la persona és detinguda i que precinten 
amb plàstic.

Pel que fa a les mesures per evitar possibles contagis, informen que tenen 
mascaretes. De fet, els vehicles policials també en porten i se'ls en lliura 
una en el moment inicial de la detenció. Les flassades són d'un sol ús i 
s'ha reforçat la neteja i la desinfecció de l'ACD.

Mostren els mitjans de contenció, cascs de moto i escut invertit, i 
informen que també tenen cintes de subjecció.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

Les condicions materials de l’àrea de custòdia de la Policia Local de 
Terrassa són òptimes i, a més, la Policia Local està en plenes condicions 
de garantir tots els drets reconeguts per l’article 520 LeCrim a les persones 
detingudes.

No obstant això, per evitar l’allargament de les detencions policials i que 
les persones detingudes passin per dues dependències policials, el 
Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura recomana que l’Ajuntament 
de Terrassa i el Departament d’Interior de la Generalitat estudiïn una 
revisió dels protocols de coordinació existents de manera que les persones 
detingudes per la Policia Local siguin traslladades directament a la 
comissaria de PG-ME del municipi i que s’habiliti un espai perquè els 
agents actuants redactin la minuta de la detenció en aquesta mateixa 
comissaria.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades
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Visita de l’MCPT a l’ACD de la Policia Local de Sant Joan Despí

Data 6 d'octubre de 2021

Número de visita Primera

Descripció

L’Equip és rebut inicialment per una caporal com a màxim comandament 
en el moment de la visita. Posteriorment, s'hi afegeix el sergent.

Informa que no tenen àrea de custòdia. Traslladen les persones detingudes 
des del lloc de la detenció directament a la comissaria del Cos de Mossos 
d'Esquadra (CME) de Sant Feliu de Llobregat. Per tant, es fa la lectura de 
drets en el moment de practicar la detenció, però aquests drets es fan 
efectius a les dependències del CME. La minuta també la redacten en 
dependències de Mossos d'Esquadra. En tot cas, abans de fer el trasllat de 
la persona detinguda, per deferència avisen la comissaria de PG-ME.

Tenen protocol·litzat traslladar la persona detinguda per a reconeixement 
mèdic en tots els casos. No avisen prèviament al centre, sinó que la 
traslladen directament. Si la persona detinguda renuncia in situ, en deixen 
constància i la fan signar. Els agents són presents en la visita mèdica. No 
s'han trobat que el personal facultatiu demani el contrari.

Recomanacions

1. Cal insistir que les visites mèdiques s'han de fer com a norma general 
en privat, tret que el personal mèdic demani el contrari per motius de 
seguretat. A aquest efecte, cal recordar que el dret a una visita mèdica en 
privat només es pot limitar en casos excepcionals d'agitació o de risc, i 
que si la persona hi renuncia no se la pot forçar que se li faci una visita 
mèdica.



62 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2021

Policia Local de Vilanova i la Geltrú

Data 3 de novembre de 2021

Número de visita
Seguiment

(Anterior: 12/10/2012) 

Descripció

L’Equip és atès pel cap i el sotscap de la policia local.

Per recomanació de l’MCPT, l’Ajuntament va decretar la clausura del 
dipòsit de persones detingudes, atès que no complia les condicions de 
salubritat i seguretat mínimes que es requereixen per albergar-hi 
persones detingudes amb totes les garanties i la salvaguarda dels drets 
que els són reconeguts. També era inadequada i perillosa per als agents 
que hi prestaven els serveis. S’observa que hi ha un cartell a la part de 
dalt des d’on s’accedia que hi diu “dipòsit de detinguts clausurat per 
decret d’alcaldia”.

Tanmateix, s’ha habilitat un petit mòdul prefabricat d’uns 2x2 metres 
aproximadament, on fan romandre la persona detinguda mentre els 
agents redacten la minuta. En aquest espai tan sols hi ha una cadira i 
l’agent fa les funcions de vigilància i custòdia des de l’exterior. Està 
ubicat al pàrquing exterior i no disposa de sistema de videovigilància. 
Tampoc no té lavabo ni cap sistema de refrigeració o calefacció.

En aquest espai també es torna a escorcollar la persona detinguda a 
porta tancada i amb el detector de metalls. Informen que en cas que hi 
hagi més d’una persona detinguda, l’altra la farien esperar en un altre 
espai de la comissaria, un rebedor o avantsala d’un despatx. A preguntes 
de l’Equip sobre la necessitat de mantenir aquest espai, informen que el 
secretari de l’Ajuntament els ha dit que Vilanova i la Geltrú, com a cap 
de partit judicial, té l’obligació de tenir un dipòsit de persones detingudes 
d’acord amb el que estableix la Llei de bases de règim local.  

Pel que fa a l'exercici dels drets de la persona detinguda, informen que 
la persona exerceix el dret a fer una trucada. La fa des del telèfon d’un 
dels locutoris de la comissaria. L’agent hi és present. Pel que fa a la 
trucada al col·legi d’advocats, informen que es fa des de la Comissaria 
de Mossos d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú, llevat dels supòsits de 
delictes contra la seguretat del trànsit, en què ells són els instructors de 
totes les diligències.

Un cop finalitzada la minuta, traslladen la persona detinguda a la 
Comissaria dels Mossos d’Esquadra amb l’acta d’informació de drets a la 
persona detinguda, l’informe mèdic i la relació d’objectes personals.

També informen que en cas de persones violentes o agitades les 
traslladen directament als Mossos d’Esquadra des d’on poden redactar 
la minuta. Tenen quatre llicències per entrar al programari de mossos 
d’esquadra.

Pel que fa a la visita mèdica, assenyalen que és un dret, però amb 
caràcter general traslladen a tothom. Si la persona detinguda no vol 
rebre assistència ho manifesta davant el personal facultatiu perquè en 
quedi constància expressament. Informen que no hi són presents si la 
persona detinguda es mostra tranquil·la.
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Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

Per fer possible el desitjable tancament de les àrees de custòdia o dels 
dipòsits municipals de detinguts en municipis cap de partit judicial, el 
Mecanisme suggereix que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Departament d’Interior actualitzin els seus protocols de col·laboració en 
matèria policial perquè sigui l’àrea bàsica policial del Cos de Mossos 
d’Esquadra de la localitat la que assumeixi aquesta funció.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

C- 1429/2020
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c. Centres penitenciaris

Centre Penitenciari Brians 2

Data 24 de febrer de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior: 20/02/2019 

Descripció

L’Equip és rebut per la directora del centre, el subdirector de règim 
interior, el gerent i la directora mèdica.

Abans de l’inici de la visita hi ha un breu intercanvi amb la directora i la 
coordinadora mèdica sobre la situació viscuda al centre per l’aparició de 
la COVID-19. Informen dels casos que han tingut, de les mesures 
aplicades, i com s’han anat modificant en funció de l’evolució de la 
infecció, i de les noves situacions amb les quals s’han trobat diàriament, 
entre altres actuacions. Han arribat a emetre més d’un centenar de 
comunicats interns quan la mitjana en una situació normal és de trenta, 
aproximadament.

A banda de les mesures preventives i organitzatives orientades a evitar 
la propagació del virus, definides i dictades per la Secretaria de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV), cada centre ha creat 
el seu comitè informatiu i de seguiment (format per l’equip directiu, la 
directora mèdica i la persona responsable de prevenció de riscos del 
centre), que ha adoptat mesures específiques adaptades a l’estructura 
del centre. Destaquen que són receptors d’interns positius i que va ser 
el primer centre on es va detectar un positiu.

El dia de la visita, al despatx de la directora hi ha una pissarra amb les 
dades de la situació actual al centre, entre les quals destaquen:

- 9 interns ingressats a la Unitat COVID (a la tarda els n’arriba un altre)

- Falten dos mòduls per vacunar

- 70% personal funcionari vacunat

- 54 confirmats positius entre interns durant l’inici de la pandèmia, dels 
quals 29 entren i surten

- 123 acumulats positius (sumant els procedents d’altres centres)

- 60 confirmats positius de personal

L’equip directiu fa palès el treball intens, col·laboratiu i continu per part 
de tot el personal del centre, per bé que a l’inici de la pandèmia es van 
trobar amb moltes dificultats per les baixes de personal no cobertes i per 
la manca de materials de protecció individual. Reconeixen que el 
desgast és considerable. També destaquen la tasca d’informació i 
educació que van dur a terme dirigida a la població penitenciària i, en 
particular, el treball orientat a la presa de consciència de la situació en 
la qual es trobaven i que suposava l’adopció de mesures restrictives que 
afectarien la seva vida diària i la comunicació amb les seves famílies. Al 
principi podien detectar i copsar el clima tens que es vivia a l’interior de 
cada mòdul. 
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Descripció

La informació diària emesa per la televisió i la que els donaven les 
famílies va ser un mitjà valuós per mitigar els sentiments inicials de 
crispació i de preocupació. La directora informa que es va encarregar 
d’explicar-ho personalment mòdul per mòdul.

També informen sobre altres mesures de protecció:

 El DAE s’ha reconvertit en un mòdul per fer aïllaments dels contactes 
de positius. Els interns ingressats en aquesta unitat han estat traslladats 
a l’MR-6, on hi ha ingressats interns amb perfil més vulnerable (en total, 
60 interns). Això ha suposat adaptar el programa de comunitat.

 A cada mòdul tenen un lloc especial per fer les PCR. Les envien a 
Bellvitge i, si tot va bé, l’endemà en tenen els resultats.

 El dia 1 de cada mes es lliura a cada intern trenta mascaretes.

Es visita el Departament de Comunicacions. En el moment de la visita hi 
ha un intern que fa una videoconferència amb el jutjat i un altre que 
espera en una altra sala. Informen que s’ha incrementat el nombre de 
videoconferències per a la realització de diligències judicials i amb la 
representació legal. Malgrat l’increment d’aquestes comunicacions 
telemàtiques, no s’ha dotat el centre de nous equipaments per fer-les, i 
tan sols n’hi ha un per a tot el centre. A banda, cal sumar-hi les 
comunicacions que es fan amb altres institucions o òrgans com el jutjat 
de vigilància penitenciària o el Síndic de Greuges, la qual cosa suposa 
una dificultat per quadrar agendes i requereix un nombre més alt de 
funcionaris. Han demanat transformar dues sales més de comunicacions 
per fer-hi videoconferències.

També s’ha incrementat el volum de feina per al personal funcionari 
assignat a aquest departament, però el personal continua sent el mateix 
que a l’inici de la pandèmia. Tenen autoritzats dos caps de servei més 
des del mes d’octubre que encara no s’han dotat.

Les comunicacions orals són a la tarda. Fan tres torns i són d’una hora 
cada quinze dies.

Les vis-a-vis íntimes, familiars i de convivència són els caps de setmana, 
amb tres torns al matí i tres a la tarda. La durada de cada comunicació 
especial és d’una hora i mitja i dues màximes al mes. Les vis-a-vis 
familiars les han limitat amb dues persones adultes o amb un adult i un 
infant. Abans de fer-les, se’ls pren la temperatura i se’ls lliura una 
mascareta. Els objectes personals són dipositats en una bossa i desats 
en un armariet. Els paquets que hi entren queden retinguts durant 72 
hores per escorcollar-los.

Per optimitzar el desenvolupament de les comunicacions familiars, 
s’han adaptat sales de comunicacions íntimes perquè siguin sales de 
comunicacions familiars.

Els que no tenen comunicacions familiars, íntimes o de convivència 
poden fer videotrucades des del mòdul. Alguns renuncien a les 
comunicacions a les quals tenen dret o a les sortides programades a 
canvi de fer videotrucada.
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Descripció

Per fer-les, el centre disposa dels corresponents dispositius (telèfons 
mòbils), juntament amb uns punters (per marcar sense tocar el mòbil) i 
uns suports (per no haver d’aguantar-los amb les mans). També hi ha 
una tauleta per mòdul.

Han incrementat el nombre de comunicacions telefòniques. Tenen dret 
a 20 trucades, de 8 minuts, però només hi ha dues cabines per mòdul, la 
qual cosa pot suposar que de vegades hi hagi incidents a l’hora 
d’organitzar-ho.

Uns interns amb formació específica, contractats pel CIRE, són els 
encarregats de netejar els espais utilitzats del Departament de 
Comunicacions. En cas d’un positiu, la neteja l’ha fa l’empresa 
responsable.

Una novetat és que les famílies poden recarregar la clau de peculi des de 
fora a través d’Internet. Cada intern també té una bústia de veu i escolta 
el missatge des de la cabina de telèfon que hi ha a l’interior de cada 
mòdul.

També informen del Pla de parentalitat, en què participen amb 60 
interns. Es fan activitats transversals que afecten tots els mòduls i en 
què treballen professionals de les diferents àrees. Amb la finalitat de 
treballar i reforçar el vincle entre el pare i l’infant, es fan videoconferències 
amb la família que no tenen res a veure amb les videoconferències que 
es fan amb caràcter ordinari.

Es visita una de les sales que es fan servir en cas de comunicacions 
familiars o de convivència. Hi ha cinc cadires, una tauleta al mig i una 
pissarra blanca per dibuixar-hi. Els interns prèviament trien els jocs o 
llibres d’una sala i després els retornen i els deixen en un carro per ser 
desinfectats. Hi ha una educadora de cap de setmana que col·labora en 
el Pla de parentalitat durant els caps de setmana.

Es visita la Unitat de Sortides, formada pels dos mòduls residencials: 
MR-7 i MR-8 (nova unitat de sortides del centre), on s’ubiquen els interns 
que gaudeixen de permís o ja estan classificats en tercer grau en espera 
de plaça en una secció oberta o centre obert. A l’MR-7 s’ubiquen interns 
que gaudeixen de permís procedent de l’àrea estàndard i de l’àrea de 
toxicomanies. A l’MR-8 hi ha els interns procedents dels mòduls de 
permisos que fan quarantenes. També acull els interns en tercer grau i 
els ordenances de mòdul. Els interns ubicats en qualsevol dels dos 
mòduls no tenen contacte amb la resta d’interns del centre. Està 
protocol·litzat que a la tornada de permís l’intern ha de romandre 10 
dies en quarantena (MR-8), que finalitza si durant el període de dies la 
PCR dona resultat negatiu. D’allà passa a l’MR-7. Primer es visita aquest 
mòdul i s’observa que la majoria dels interns són al pati i no porten ben 
col·locada la mascareta o no en porten. El cap responsable de mòdul 
informa que al pati poden no dur-la i només és obligatori en espais 
comuns interiors.

S’observa que hi ha penjada infografia sobre mesures preventives per a 
interns sobre el coronavirus i també punts fixes de gels hidroalcohòlics. 
Els funcionaris de mòdul porten mascaretes de protecció quirúrgiques. 
Hi ha penjat un cartell informatiu que indica que el període de vacunació 
dels interns comença el dia 26 de febrer i que la vacunació és voluntària.
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Descripció

Es visita l’M-8 i s’observa que han dividit el pati en tres zones separades per 
unes cintes. Cada espai comú (pati i sala) és utilitzat per un grup bombolla 
diferent (5-6 persones). Fan els grups en funció del dia que tornen de 
permís (dimarts, dijous i diumenge) i en funció de si són grups de 
quarantenes de reingrés de sortides a l’exterior o tercers graus. En cas que 
l’intern necessiti fer una sortida puntual i torni fora del període establert fa 
la quarantena al Departament d’Ingressos. Només es programen sortides a 
l’exterior fora del període establert per causes de força major.

Els segons graus van a la segona planta i els tercers viuen a la primera.

Mostren el lloc on fan les PCR. Després de fer-les, l’empresa de neteja 
desinfecta l’espai, que és contigu al pati i està ventilat. Els àpats els fa 
cadascú a la seva cel·la. S’observa que només dinen al menjador els 
ordenances. El centre té un manual d’actuació davant la COVID-19 en 
aquesta unitat de sortida.

Finalment, es visita la infermeria. A la planta baixa hi ha els despatxos de 
consulta mèdica. A l’altra banda hi ha l’entrada per on ingressen els interns 
positius que venen procedents d’altres centres. Quan arriben els rep 
personal d’infermeria. Els posen la mascareta i els guants, i els intern 
pugen sols per l’ascensor. Un cop arriben a la segona planta on hi ha els 
positius, el funcionari els fa la identificació des del búnquer.

Els interns positius estan situats a la segona planta d’infermeria en situació 
d’aïllament respiratori, en una zona identificada com a tal. El dia de la 
visita n’hi ha un per cel·la (n’hi poden haver fins a dos) i s’observa com una 
funcionària i una auxiliar, vestides amb EPI, reparteixen el menjar en 
bosses de plàstic.

Pel que fa al peculi dels ingressos positius, el centre els gestiona un ajut 
econòmic de 10 euros, mentre que el CIRE botigues els proporciona una 
clau de compra, la qual queda dipositada i custodiada a la cabina de 
control, i els funcionaris els gestionen les compres corresponents.

Pel que fa a les comunicacions telefòniques, dins de la zona COVID hi ha 
una cabina des d’on poden trucar. Se’ls gestiona la recàrrega de telèfon.

A la planta primera hi ha els malalts orgànics.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

Tota la vida del centre (activitats, tallers, permisos, comunicacions) s’ha 
vist trastocada per l’eclosió de la pandèmia, que ha obligat a prendre 
mesures i protocols adaptats a l’evolució de la situació. Els protocols de 
prevenció de la COVID-19 que s’han anat adoptant al llarg d’aquest any 
han permès que la taxa de contagis al centre hagi estat molt baixa. 

Algunes de les mesures d’adaptació al virus s’haurien de mantenir més 
enllà de la fase actual, raó per la qual:

 Cal revisar els espais del centre dedicats a comunicacions per adequar-
los, si escau, als nous usos de les TIC, tot adoptant mesures per garantir 
la confidencialitat i la privacitat de les comunicacions per 
videoconferència.
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Recomanacions

 Cal augmentar el nombre de dispositius per fer videoconferències, 
atès el nombre considerable que se’n fan, tenint en compte que és un 
dels centres penitenciaris amb més població.

 Cal adequar i garantir la confortabilitat dels espais de les sales de 
comunicacions vis-a-vis familiars.

 Cal considerar la resolució del Síndic AO 220/2019 i la Recomanació 
CM/Rec (2018) 5 que va emetre el Consell d’Europa en el marc del 
programa de parentalitat del centre, relativa a infants amb progenitors 
empresonats.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades
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Visita de l’MCPT al CP Brians 1 (Dones)

Data 14 d'abril de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior (26/06/2019)

Descripció

La visita s’inicia amb un breu intercanvi amb l’equip de direcció del centre 
i, concretament, amb la nova directora i la subdirectora de Dones.

Amb caràcter general, informen que al voltant del 70% del personal 
funcionari ja s’ha vacunat i que també ho han fet tots els presos, llevat dels 
pocs que ho han refusat. Recentment van tenir un mòdul confinat, amb 
aïllament en cel·la durant 14 dies, per 35 positius. L’aïllament va funcionar 
i el tema es va resoldre sense que hi hagués protestes dels interns afectats.

Respecte de Dones U, informen que totes les dones de l’àrea de Barcelona, 
preventives o penades, ingressen al CP Brians 1, on se’ls fa la PCR. Un cop 
en tenen els resultats, amb caràcter general, demanen el trasllat de les 
preventives al Centre de Dones de Barcelona. Al voltant del 90% de les 
dones de Dones U estan vacunades.

DERT

Es fa seguiment de la visita duta a terme l’any 2019, quan el DERT encara 
continuava ubicat al pis més elevat del mòdul, a la tercera planta. En 
aquesta ocasió, es constata que han acabat les obres del nou DERT, 
ubicat a la planta baixa, on hi havia l’antic Departament d’Infermeria. 
Bàsicament, el que s’ha fet és reordenar i redefinir el nou espai. La 
tercera planta és deshabitada i es fa servir com una unitat polivalent.

Al nou DERT hi ha tres cel·les d’aïllament i/contenció. S’observa que la 
tassa de vàter de la primera que hi ha just a l’entrada (zona 6) és bruta 
i la màrfega que hi ha sobre el llit també té taques de sang. En el moment 
de la visita hi ha una noia en aïllament.

A banda de la subdirectora de Dones, acompanya la visita una de les 
funcionàries del DERT i el cap d’unitat, a qui es fa notar que no porten 
el número d’identificació visible. La funcionària mostra que el porta 
enganxat a la camisa, però en portar el jersei a sobre no es veu. En el cas 
del cap d’unitat, malgrat portar la veta adherent al jersei, no hi duu 
enganxat el número.

El dia de la visita hi ha 9 internes al DERT: sancionades (3), primers graus 
(5) i article 10 LOGP (1). La distribució és la següent: al pis de dalt hi ha 
les internes que es troben en una fase més avançada i al de baix, les que 
requereixen més control o supervisió.

Hi ha 14 cel·les amb dos llits cadascuna. Les dutxes (2) són fora. De 
personal funcionari, n’hi ha quatre (una persona a la cabina de control), 
més el cap d’unitat.
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També hi ha dos patis i una gran sala de pas que es fa servir com a 
espai polivalent. S’observa que hi ha un parell de prestatgeries on hi 
ha desats llibres, la cabina telefònica i una taula i una cadira que, 
segons informen, les utilitzen les internes per fer les videoconferències. 
En aquest cas, com a mesura de prevenció, hi col·loquen una mampara 
per no tocar el telèfon mòbil des d’on truquen i resguardar-se de la 
resta. Les videoconferències són de 20 minuts, un cop per setmana.

A la planta baixa també hi ha una petita office, però no té escalfador 
de menjar. També hi ha una cel·la en cas que l’haguessin de fer servir 
les dues noies que fan la seva destinació al DERT i que de manera 
ordinària viuen a Dones U.

Es visita la part de dalt i s’observa que fora d’algunes de les cel·les hi 
ha el pal de fregar numerat. Informen que cada dia els en lliuren un per 
netejar la cel·la juntament amb una mica de lleixiu i líquid desinfectant. 
El sabó de mans se’l poden quedar a la cel·la, però els altres productes 
d’higiene els els lliuren i els els retiren després de dutxar-se.  

Informen que les internes poden portar les seves mascaretes i, si no en 
tenen, se’ls en facilita una de quirúrgica diàriament. No estan incloses 
dins el lot higiènic. Les tèxtils les renten a banda.

Dones U

Es visita el punt Òmnia, que també es fa servir per fer les videoconferències 
familiars, en dues franges: de 8 a 9 hores i de 16 a 17 hores. En el moment 
de la visita s’observa que hi ha cinc noies (màxim) que fan servir els 
ordinadors, acompanyades per la monitora i l’educador. A banda dels 
ordinadors, hi ha tres tauletes i un mòbil per fer les videoconferències. 
L’espai, però, no garanteix la privacitat, per bé que cadascuna faci servir 
els seus cascos.

La resta de comunicacions (assistència lletrada, jutjats, Síndic, etc.) es fan 
al Departament de Comunicacions, igual que els homes.

D’altra banda, informen que a la cuina s’ha ampliat l’espai de les taules 
per garantir la distància de seguretat i que no calgut fer dos torns.

UMS (Unitat de mòdul semiobert)

La UMS es va posar en funcionament el gener de 2018 i es va habilitar per 
a dones una ala del pavelló que sempre havia estat destinada a homes. 
Les instal·lacions continuen sent les mateixes i el funcionament, també. 
Durant el dia homes i dones comparteixen els espais comuns de la unitat, 
i a la nit els uns i els altres pernocten en zones diferenciades i en espais 
separats amb rastells que impedeixen l’accés a les cel·les.

Amb motiu de la pandèmia, han habilitat una ala de la zona d’homes per 
fer-hi els aïllaments.

Acompanyen la visita el coordinador i el cap d’unitat. Informen que a les 
dones que hi ingressen se’ls fa la PCR i hi romanen en espera del resultat.
El dia de la visita hi ha 130 persones, de les quals 40 són dones. A banda 
dels nous ingressos, hi ha dones en tercer grau i en segon grau, però amb 
sortides de permisos.
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El protocol d’ingrés és el següent: els nous ingressos romanen a l’ala 
d’aïllament i l’endemà se’ls fa la PCR. Les que ingressen voluntàriament, 
romanen a l’ala d’aïllament fins a 48 hores i en acabat se’ls fa la PCR. El 
mateix procediment s’aplica a les que entren i surten de permís. En tots 
els casos, les dones esperen soles a la cel·la, que té televisor. Els interns 
de l’office són els encarregats de lliurar i retirar les safates del menjar. Per 
fer-ho, es col·loquen guants, la mascareta preceptiva i guarden distància 
de seguretat.

Com a activitats, hi ha escola cada dia al matí i dues tardes. Informen que 
a la tarda han començat un curs d’emprenedoria i al matí el CIRE també 
n’imparteix un de neteja. No hi ha cap taller.

Les mascaretes es lliuren a demanda. Per dinar no han establert dos torns 
perquè es pot garantir la distància de seguretat.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

 Cal recordar el deure de tot el personal funcionari d’exhibir en tot 
moment el número d’identificació personal, i en cas que alguna de les 
peces de vestir no porti la veta adherent per enganxar-l’hi, cal facilitar-ho.

 Cal buscar un espai alternatiu al DERT perquè les dones puguin fer les 
videoconferències amb familiars amb la privacitat que requereix aquest 
tipus de comunicacions.

 Cal adoptar alguna mesura al punt Òmnia per garantir que les dones es 
comuniquen amb privacitat amb els seus familiars, ja sigui ampliant les 
franges actuals de comunicació, amb reducció del nombre màxim de 
dones que hi poden haver, o bé buscant un espai alternatiu al Departament 
de Comunicacions.

 Cal garantir la netedat de les màrfegues i les tasses de vàter de les 
cel·les d’aïllament

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Visita de l’MCPT al Centre Penitenciari Ponent

Data 19 de maig de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior (09/10/2019)

Descripció

L’Equip és rebut per la directora, amb qui manté un intercanvi sobre la 
situació viscuda al centre per l’aparició de la COVID-19. La visita 
coincideix amb un simulacre d’incendi i d’emergència mèdica en una 
cel·la del DERT.

Informa que en aquests moments no tenen cap intern positiu, però han 
tingut mòduls confinats i aïllats. L’MR-4 primer va estar confinat i 
després, aïllat. L’MR-5 va estar confinat en dues ocasions. La diferència 
és que en el mòdul confinat (dos positius) els interns poden sortir de la 
cel·la, però no del mòdul. Es considera mòdul aïllat quan hi ha més de 
tres positius, la qual cosa suposa que els interns no poden sortir de les 
cel·les.

En cas d’un positiu o sospitós de ser-ho, el protocol d’actuació és 
derivar-lo al Departament d’Infermeria, que té una capacitat per a 12-15 
malalts orgànics. Surten per dutxar-se durant la franja de 15 a 17 hores. 
La directora informa que durant aquest temps és impossible el contacte 
amb la resta d’interns ingressats al mateix departament.

Per contacte estret s’entén el company de cel·la. Els sanitaris són els que 
fan l’estudi dels contactes de l’intern i els tècnics de prevenció de riscos 
laborals fan l’estudi dels contactes estrets dels professionals.

Altres mesures organitzatives que es van prendre va ser destinar un 
mòdul per a la gent que sortia de permís (MR-11).

També van activar les videotrucades. Informa que molts dels interns ara 
no volen fer les comunicacions orals perquè d’aquesta manera la família 
s’evita desplaçaments. Cada setmana els deixen triar. En tot cas, poden 
combinar la modalitat de comunicació que volen sempre que ho 
demanin. Les videotrucades es fan a les sales d’audiència del mòdul 
corresponent. S’aprofiten els despatxos perquè es garanteix la intimitat 
de la trucada. Es fan en dissabte i diumenge, matí i tarda, i es permet la 
flexibilitat en tot moment. És una mesura que ha estat molt ben valorada 
i acollida pels interns, sobretot tenint en compte que el 55% de la 
població és d’origen estranger i molts feia temps que no veien la família. 
Hi ha dues-tres tauletes per mòdul. Tots els mòduls tenen dues sales per 
fer les videotrucades.

Per la resta, els interns fan vida als mòduls i no es barregen entre mòduls. 
Durant el temps que els interns estaven confinats no podien sortir per fer 
trucades. En aquest cas, els professionals dels equips passaven cel·la per 
cel·la i se’ls demanava autorització per informar les famílies de la situació 
en què es trobaven i el missatge que volien que se’ls donés de part seva. 
Mentre estaven confinats es va garantir que tots tinguessin televisió.



74 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2021

Descripció

Actualment, al voltant del 70-80% de la població interna i dels professionals 
han rebut la primera dosi de la vacuna contra la COVID-19. Les mascaretes 
no van al lot higiènic, però a tots se’ls en proporciona si en necessiten.

La desinfecció de les cel·les de casos sospitosos o positius va a càrrec de 
l’empresa de neteja, igual que els espais de comunicació familiar i els 
locutoris, tot i que aquests darrers, puntualment, també els netegen els 
interns.

L’Equip, acompanyat de la coordinadora mèdica i l’adjunta, visita la zona 
COVID del Departament d’Infermeria, situada a la primera planta. El dia 
de la visita hi ha una persona en aïllament per contacte estret amb un 
positiu i s’observa que està ingressada al mateix passadís que la resta 
d’habitacions. A diferència d’altres centres penitenciaris visitats, la zona 
no està separada de la resta de persones ingressades amb altres tipus de 
patologia no relacionades amb la COVID-19 i no té cap quadre o cartell de 
senyalització per identificar-la com a zona restringida o d’aïllament. 
Tampoc no hi ha gel hidroalcohòlic ni cartells amb informació sobre el 
coronavirus. Els professionals que han d’entrar-hi es posen i es treuen els 
EPI en una habitació de fora de la zona, que també fa servir la resta de 
professionals de tractament. Les mesures que adopten és desinfectar-la 
cada vegada que s’utilitza, per bé que es fa notar que durant el 
confinament només la utilitzaven els sanitaris, ordenances o funcionaris 
que havien d’entrar-hi i tenir contacte amb els positius o sospitosos.

Les habitacions de la zona de dalt són compartides per malalts orgànics 
o psiquiàtrics, indistintament. En canvi, a la part de baix estan separats a 
l’hora de fer les activitats i de dinar, i hi ha dues sales polivalents i dos 
patis. També hi ha habitacions grans per als que tenen mobilitat reduïda.

Entrevistes 
realitzades Amb la directora, la coordinadora mèdica i l’adjunta a la coordinadora.

Recomanacions

Malgrat que la taxa de vacunació de la població interna i del personal és 
considerable, i que la incidència de la pandèmia a Catalunya està en fase 
descendent, el risc de brots en espais tancats com ara els centres 
penitenciaris no ha desaparegut. Per tant, cal continuar extremant les 
precaucions contra la COVID-19, incloent-hi la higiene personal i dels 
espais, l’estricte control de les persones que entren i surten dels mòduls 
residencials, i la correcta utilització dels mitjans que eviten la propagació 
del virus (mascareta, gel hidroalcohòlic, EPI, etc.).

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Centre Penitenciari Quatre Camins

Data 9 de juny de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior (19/02/2020)

Descripció

L’Equip és rebut pel director del centre. Informa que en el moment de la 
visita hi ha 985 interns. De fet, fa temps que es mouen al voltant d’aquesta 
xifra perquè com que s’hi fan obres pràcticament no admeten nous 
ingressos. Es preveu finalitzar la primera fase a finals del mes de juliol. Han 
calculat que resten 18 mesos per finalitzar la resta d’obres.

Pel que fa a les mesures preventives i organitzatives adoptades durant la 
pandèmia, informa que el 70% dels interns estan vacunats. En el moment 
de la visita tenen comptabilitzat un positiu corresponent a un ingrés 
procedent de l’exterior que ha estat traslladat a la Unitat COVID del Centre 
Penitenciari Brians 2. Juntament amb el CP Puig de les Basses, són els dos 
centres de referència on deriven els positius. També posa de manifest que 
d’ençà de la vacunació no tenen pràcticament casos.

També han vacunat el personal funcionari i tot el personal extern que per 
algun motiu o altre ha d’entrar al centre penitenciari.

Informa del darrer brot de COVID-19, registrat al centre al mes de febrer-
març, amb un 70-80% dels mòduls aïllats (el primer brot va ser al principi 
del confinament, abril de 2020, amb una afectació de trenta interns 
aproximadament). Es va registrar just una setmana abans que comencés el 
període de vacunació dels interns. Els mòduls afectats per aquest brot de 
coronavirus van ser el 4, el 3, el 6 i el 8. Al DERT també n’hi va haver. Se’n 
van salvar l’MR-2, l’MR-7 i el DAE. El més afectat de tots va ser el mòdul 4, 
amb 80 reclusos positius, de 160 persones aproximadament. Van estar 
aïllats a les cel·les durant 14 dies. En general, presentaven símptomes lleus. 
Se’ls van fer les proves PCR a tots els interns dels mòduls afectats, i també 
als funcionaris que hi van estar en contacte.

Durant el temps de confinament al mòdul, els interns es van dividir per 
grups bombolla de quatre, i sempre eren els mateixos. En la gestió diària 
del mòdul els funcionaris van ser auxiliats pels mateixos interns, sense els 
quals, reconeix, no hauria estat possible sortir-se’n. De fet, posa en relleu 
que el mòdul de participació que han implementat al centre ha facilitat i 
promogut aquest treball intens, col·laboratiu i continu dels interns en la 
gestió del brot.

Durant un mes i mig van estar acompanyats per una epidemiòloga de 
l’Hospital de Can Ruti. Fa palès la gran implicació de tot el personal, el 
suport sanitari, l’actitud dels interns i la comprensió de les famílies. Encara 
ara continuen amb les mesures restrictives acordades per Salut i, en aquest 
sentit, els interns fan vida als mòduls i no es barregen amb la resta.

Pel que fa a la gestió dels casos de persones que donen positiu en COVID-
19, diferencien entre:

 Casos puntuals positius: Mai no es queden al mòdul, sinó que són 
traslladats a alguna de les unitats COVID dels centres penitenciaris de 
referència (Brians 2 o Puig de les Basses).
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 Contactes estrets: Són traslladats al Departament d’Infermeria per fer 
la quarantena, per bé que l’han hagut d’habilitar perquè estava tancada.

 Més de tres casos es considera brot. S’aïlla el mòdul i es fa la PCR a 
tothom. Els negatius els posen en una planta i els positius, en una altra. 
Quan no podien fer més cohorts eren traslladats al mòdul 5, que van 
buidar i habilitar per agrupar alguns dels grups d’interns que no cabien al 
mòdul de referència.

Mentre els interns han estat en aïllament s’ha garantit que tots disposessin 
de televisor, que va ser facilitat per la Secretaria.

Posa en valor les videotrucades, per bé que el centre té un problema 
general de cobertura telefònica. L’espai ideal per fer-les seria el 
Departament de Comunicacions, però la cobertura és inexistent. S’han fet 
i es continuen fent a la tercera planta dels mòduls. Han habilitat diferents 
cel·les on fer-les. Hi ha quatre mòbils per mòdul, un dels quals es fa servir 
com a repetidor de wifi i els altres tres, per trucar.

Els interns que surten de permís estan ubicats, majoritàriament, al mòdul 
semiobert. Durant el temps que han estat per sota del 70% de vacunació 
(fins la setmana passada), el protocol ha estat el següent: els tercers graus 
i 100.2 RP entren i surten cada dia, però no fan quarantena ni se’ls fa PCR. 
En canvi, els reingressos de permís han de fer quarantena a la tornada, al 
Departament d’Ingressos, on romanen fins tenir el resultat de la prova 
PCR. En el moment de la visita encara se segueix aquest règim.

Per sobre del 70% (a partir d’ara) el protocol serà el mateix per als dos 
supòsits, segons i tercers graus o 100.2 RP.

Informa que han potenciat molt la modalitat de vida de tercer grau del 
86.4 RP i tenen constància que dona molts bons resultats.

També s’ha registrat un increment de la medicació psicotròpica durant el 
confinament, bé per la síndrome d’abstinència pel fet que no entra tanta 
droga al centre, bé per la dificultat de romandre confinat i tancat tot el dia 
a la cel·la i/o mòdul.

Les mascaretes s’han lliurat en format universal i a demanda. No hi ha 
problema de subministrament, a diferència dels primers mesos de la 
pandèmia. Durant el brot portaven FFP2, per bé que fa palès la resistència 
dels interns a portar qualsevol de les dues. En qualsevol cas, el centre 
opta perquè no es derivin conseqüències disciplinàries d’aquests 
incompliments, sinó fer una tasca més aviat pedagògica.

L’Equip visita el mòdul semiobert acompanyat per la cap de programes i 
el director. El dia de la visita hi ha comptabilitzats 120 interns, dels quals 
40 en tercer grau. La majoria d’aquests darrers són fora i només hi 
reingressen per dormir. Els horaris d’entrada i de sortida són flexibles. El 
temps mínim de pernocta és de 8 hores.

Han dividit el mòdul en tres unitats:

 Secció C: Només hi ha tercers graus ingressats. No es barregen amb la 
resta. El dia de la visita n’hi ha tres que no surten per diversos motius. Té 
capacitat per albergar-hi 60 interns. Les cel·les són de quatre. En aquests 
moments les cel·les són obertes i els interns hi dinen a dins. Surten al pati 
al migdia.
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 Secció A: Els que fan quarantena quan reingressen de permís, se’ls fa la 
PCR i esperen resultat. En total, 3-4 dies aproximadament. Un cop el 
resultat és negatiu, poden fer vida ordinària. Mentre estan confinats, 
gaudeixen d’una hora de pati.

 Secció B: Segons graus que surten de permís.

Els interns del mòdul semiobert també fan videotrucades. Les fan a la sala 
de comunicacions. Tenen dos mòbils per a la gent que no en té, però 
també es permet que facin servir els seus propis mòbils, que estan desats 
als armariets de l’entrada.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions Cal garantir espais adequats i cobertura suficient per continuar les 
comunicacions via videotrucada.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.

Visita de l’MCPT al Centre Penitenciari Puig de les Basses

Data 19 de maig de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior (08/05/2018)

Descripció

L’Equip és rebut per la directora accidental aquell dia i el gerent, amb els 
quals manté un intercanvi sobre la situació viscuda al centre per 
l’aparició de la COVID-19. El dia de la visita hi ha 658 interns ingressats 
d'una capacitat de 750.

Informen que en aquests moments tenen dos interns ingressats a la 
Unitat COVID i han tingut mòduls confinats i aïllats, per bé que en 
aquests moments no en tenen cap. Tanmateix, des de l'inici de la 
pandèmia, els mòduls continuen funcionant com a grups bombolla i, 
per tant, no es barregen entre si. Tan sols està previst fer un canvi de 
mòdul si es disposa d’un informe dels serveis mèdics.

A l'inici de la pandèmia la direcció va passar per cadascun dels mòduls 
de convivència per explicar als representants de les comissions d'interns 
(una per cada mòdul) la situació, a banda de la comissió general del 
centre. En la fase inicial de la pandèmia no van tenir períodes de contagi, 
però sí problemes de cobertura de les baixes de personal, sobretot de 
professionals de tractament.

Assenyalen que al principi la situació va ser molt dura i que les 
instruccions s'anaven canviant amb molta freqüència.

D'entre les mesures organitzatives que es van adoptar destaca la creació 
de la Unitat COVID (la segona de referència dels centres penitenciaris i, 
principalment, del CP Joves i Quatre Camins), ubicada a la Unitat de 
Psiquiatria (que sempre ha estat tancada) i amb capacitat per a 21 
interns. 
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També es va adaptar un mòdul per a interns que gaudien de permisos 
de sortida i un altre (el de joves) per a interns classificats en tercer 
grau. En el darrer cas, els joves ingressats al seu mòdul els van 
distribuir entre la resta de mòduls de convivència i encara ara es 
mantenen així. Manifesten que molts d’aquests joves tenen trastorns 
de conducta que no poden tractar i que dificulten la convivència amb 
altres interns. Reconeixen que abans de la pandèmia la unitat de joves 
no funcionava com a tal, atès que els interns només hi dormien i, en 
realitat, totes les activitats les feien als mòduls ordinaris.

La subdirectora també trasllada que els interns classificats en tercer 
grau ho van passar molt malament perquè van estar molt de temps 
sense poder passar a una secció oberta (per manca de places). Tan sols 
podien sortir el cap de setmana, però entre setmana no feien res al 
mòdul, la qual cosa va suposar en algun cas un retrocés en el pla de 
treball emprès.

Informa que han tingut dos moments difícils: quan hi van haver dos 
mòduls amb contagis (5 i 6) i van haver d'aplicar el protocol de 
confinament (quarantenes de 14 dies). Els positius van ser traslladats 
a la Unitat COVID, els contactes més estrets els van ubicar a la primera 
planta del mòdul i els menys estrets, a la part baixa. Durant el 
confinament estricte es va deixar de fer activitats. Els joves, la majoria 
d'ells amb problemes de trastorn mental o consum de tòxics o 
deteriorament cognitiu, són els que ho van passar pitjor. Assenyala 
que són joves que venen del sistema de justícia juvenil i que, atès 
l'estat precari de salut mental, requeririen ser ingressats en una unitat 
específica per abordar les seves patologies i no aplicar el règim propi 
regimental pensat per a persones adultes.

Informa que la COVID ha dificultat els plans de treball de futur d'alguns 
d'aquests joves, que, per problemes d'infraestructura, no han pogut 
sortir a treballar. En aquests moments el centre gestiona sortides per 
tramitar la documentació dels interns. Fins i tot s’ha creat una oficina 
de gestió d'estrangeria que s'encarrega exclusivament d'aquests temes 
i que l'integren el secretari tècnic, un jurista, un treballador social i un 
funcionari. També és complicat per als interns amb destinacions, ja 
que quan hi ha un aïllament de mòdul deixen de gaudir-ne i, 
automàticament, de rebre la retribució corresponent.

El CIRE va impartir formació a alguns interns sobre mesures de 
prevenció i aquests interns van col·laborar en la neteja dels espais del 
centre.

També van activar les videotrucades i encara es mantenen. Assenyala 
que hi ha espais sense cobertura. Prioritzen que les facin els interns 
que no comuniquen. Tenen un dispositiu per mòdul i consideren que 
és suficient. Les videotrucades es fan a les sales d’audiència del mòdul 
corresponent. És una mesura que ha estat molt ben valorada i acollida 
pels interns, sobretot els d’origen estranger, ja que molts feia temps 
que no veien la família.

Durant el temps que els mòduls es van confinar, els professionals dels 
equips passaven cel·la per cel·la i els treballadors socials es van 
encarregar d'informar les famílies de la situació en què es trobaven. 
Mentre estaven confinats es va garantir que tots tinguessin televisor.
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El procés de vacunació ha anat molt bé. Les mascaretes no van al lot 
higiènic, però a tots se’ls en proporciona si en necessiten.

Una novetat és que les famílies podien ingressar diners en un número 
de compte que van habilitar per evitar el desplaçament de les famílies.
Posa en relleu la bona col·laboració i coordinació amb serveis mèdics.

Es fan PCR als interns que ingressen del carrer i als que tornen de 
permís de més de 48 hores i no estan vacunats o amb la pauta de 
vacunació incompleta.

Una part de l'Equip, acompanyat de la coordinadora mèdica i el gerent, 
visita la zona COVID del Departament de Psiquiatria, a la segona 
planta. El dia de la visita hi ha dos interns en aïllament. La unitat té un 
cartell de senyalització per identificar-la com a zona restringida i com 
a Unitat COVID. No s'observa que hi hagi punts fixes amb gel 
hidroalcohòlic ni cartells amb informació sobre el coronavirus. Els 
professionals que han d’entrar-hi es canvien en una zona exterior 
identificada com a “zona neta” i es treuen els EPI en una habitació de 
dins de la zona, identificada com a “zona bruta”. En el moment de la 
visita s'observa que hi ha un funcionari i una sanitària. També hi ha 
instal·lada una cabina telefònica. La unitat també té un pati. Al matí i 
la nit es fan controls de temperatura i saturació. La coordinadora 
reconeix que han tingut poca gent que hagi hagut de fer sortida 
hospitalària.

Per concloure la visita, al despatx de director es visualitza la gravació 
de la darrera contenció que s'ha fet al centre, d'acord amb el nou 
Protocol d'aplicació de mitjans de contenció en els centres penitenciaris 
de Catalunya, aprovat per la Circular 2/2021. La qualitat de la gravació 
és deficient en la mesura que les imatges es reprodueixen a càmera 
lenta, mentre que l’àudio funciona normalment i, per tant, està 
descompassat respecte a les imatges. En qualsevol cas, s'observa que 
l'intern ingressa amb les manilles posades i subjectat per dos dels cinc 
funcionaris vestits amb els equips de seguretat reglamentaris, i un 
altre que va vestit amb l'uniforme habitual. Un d'ells porta un escut 
llarg de protecció invertit .

A diferència de les contencions visualitzades fins a l'aprovació de la 
nova circular, s'observa que l'intern és subjectat pels peus amb una 
cinta amb veta adherent que li col·loquen abans de donar-li la volta per 
contenir-lo al llit.  Es constata que fan servir un coixí postural que 
permet aixecar el matalàs en inclinació de trenta graus per a la posició 
en decúbit supí i l'intern queda immobilitzat per abdomen i extremitats. 
L'intern no presenta resistència, però manté violència verbal vers els 
funcionaris durant el temps en què dura la subjecció.

La directora accidental informa que encara ara no tenen cel·la 
encoixinada per aplicar els aïllaments provisionals en supòsits 
d'alteració greu ni tampoc no han rebut cap indicació de la Secretaria.

De la llista de mitjans coercitius facilitats es constata que n'han fet 12 
en el període comprès des d'inicis d'anys fins al dia de la visita.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.
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Cal garantir espais adequats i cobertura suficient per continuar les 
comunicacions via videotrucada.

Cal assegurar que les contencions mecàniques es fan d’acord amb el 
nou Protocol. En aquest sentit, no sembla justificat que se subjecti un 
intern bocaterrosa com a pas previ a donar-li la volta al mateix llit de 
subjecció i posar-lo de decúbit supí.

Les persones internes que, per causa d’un aïllament de mòdul motivat 
per la pandèmia, es veuen impossibilitades per fer una destinació 
remunerada haurien de tenir alguna compensació econòmica, com ha 
passat amb els treballadors a l’exterior.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.

Centre Penitenciari Mas d'Enric

Data 14 d'octubre de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior (08/01/2019)

Descripció

L’Equip és rebut pel director del centre, la gerent i els dos CUE.

Abans de l’inici de la visita, hi ha un breu intercanvi amb tots ells per 
parlar sobre la situació viscuda al centre per l’aparició de la COVID-19 i 
el perfil dels nous joves que ingressen a presó, més demandants i menys 
adaptats a la vida al centre. Després, una part de l’Equip visita els 
mòduls d’ingressos i de joves i l'altra es queda amb el director i la 
gerent.

Gestió de la COVID-19

Informen que ha canviat el perfil dels joves que hi ingressen. La 
majoria són d'origen magrebí, sense referents familiars al territori, i 
són preventius. Gairebé tots ingressen del carrer i tenen problemes de 
trastorn mental o consum de tòxics. Molts d'ells s'autolesionen. Són 
joves que venen del sistema de justícia juvenil i que estan desemparats 
des que van assolir la majoria d'edat. Informen de la dificultat de 
treballar conjuntament els casos des del mòdul en què resideixen. En 
canvi, és més fàcil fer-ho individualment. Expliquen l'experiència 
segons la qual, arran d’un brot de sarna al mòdul, els joves van passar 
a conviure durant deu dies amb els adults mentre el desinfectaven. El 
seu comportament va canviar, motiu pel qual van demanar autorització 
a la Secretaria perquè continuessin residint al mòdul d'adults i 
compartint cel·la amb els més joves, però la Secretaria va considerar 
que no era adequat.

El dia de la visita n’hi ha entre 15-16 d’ingressats, tres dels quals al 
DERT. N’hi han arribat a viure fins a 25. També hi ha un equip 
multidisciplinari específic de referència. Pel que fa a la salut mental, 
assenyalen que al centre hi ha cinc professionals que fan atenció 
diària.
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Informen que en l'evolució i la gestió de la pandèmia hi ha hagut dos 
moments o etapes. La primera, més tranquil·la, atès que no hi va haver 
cap cas. Els professionals afectats no van contagiar la població interna 
i es donava la circumstància que a Tarragona el nivell d'incidència de 
contagis era molt baix. Amb tot, van adoptar tota una sèrie de mesures 
preventives i d'organització, orientades a evitar la introducció i 
possible propagació del virus. Una de les mesures és que els mòduls 
van passar a funcionar com a bombolles de convivència.

Un segon moment més dur, coincidint també amb l'increment de 
contagis a la província de Tarragona i l'obertura de les comunicacions, 
és quan va entrar el virus al centre, l'octubre de 2020. A l’MR-6 hi va 
haver 42 contagis i a l’MR-5, 2. Van aïllar el primer mòdul i van confinar 
el segon. Els positius van ser traslladats a la planta de dalt d'infermeria. 
Els interns d'infermeria van passar a la planta baixa on hi ha ingressats 
els interns amb alguna discapacitat funcional o que són més vulnerables 
(MID). En aquell moment van tallar les comunicacions a tot el centre i 
la sortida a tallers productius. Després també van tenir aïllats alguns 
dies els mòduls 3 i 4 arran d’un brot posterior.

Des de llavors no han tornat a tenir cap brot més. De fet, el dia de la 
visita no tenen cap positiu. Amb tot, els mòduls continuen funcionant 
com unitats de convivència, per bé que confien que aviat puguin 
flexibilitzar les mesures i retornar a la situació anterior perquè la 
situació actual afecta el pla general d'activitats que té assignat cada 
intern.  

En aquests moments no tenen Unitat Covid perquè en cas que hi 
hagués algun positiu farien servir alguna de les quatre cel·les 
d'aïllament respiratori que hi ha a la infermeria.

Informen que un membre de la direcció del centre acompanyat per un 
de serveis sanitaris es van encarregar d'explicar la situació personalment 
a tots els interns dels mòdul i les mesures restrictives que adoptarien.

Assenyalen que les videotrucades van ser un èxit i que encara ara es 
mantenen. Les han posat al nivell de les comunicacions orals i, per 
tant, és l'intern qui tria. Duren 45 minuts i tenen dret a una 
videotrucada la setmana. Cada setmana se’n fan aproximadament 300 
al Departament de Comunicacions.

Tenen previst un pla pilot per millorar la cobertura i l’adequació de 
l’espai de les videotrucades, però la idea és que el seu cost vagi a 
compte del peculi de les persones internes, tal com succeeix amb les 
trucades telefòniques.

També tenen un mòdul de sortides (MR-4). Al principi no sortien, però 
van habilitar un torn perquè poguessin sortir a la tarda. També van 
habilitar alguna cel·la quan el mòdul d'ingressos s'omplia.

En aquests moments, els criteris per sortir de permís són no fer PCR si 
el centre té més del 70% de població penitenciària vacunada, la qual 
cosa es compleix. Els únics als quals es fa PCR −i, per tant, es queden 
confinats fins que en tenen els resultats− són els que hi ingressen 
directament des del carrer.



82 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2021

Descripció

Ingressos

Al mòdul d’ingressos hi pernocten temporalment les persones que 
entren al CP Mas Enric des del carrer, i també els interns que tornen de 
permís, si no estan vacunats i el permís és de més de 48 hores. També 
hi resideixen de manera estable els ordenances del centre.

En el moment de la visita hi ha 8 interns en situació d’aïllament que 
són nou ingressos.

En efecte, per indicació dels serveis mèdics, aquests interns han 
d’estar al voltant d’una setmana en aïllament absolut, i fan tots els 
àpats a la cel·la i sense sortir ni un moment al pati del mòdul. La raó 
és que fins al tercer dia després de l’ingrés no se’ls fa una PCR, el 
resultat de la qual triga 24 hores. Després del quart dia, per tant, i 
suposant que el resultat de la prova hagi estat negatiu, comença el 
procés habitual d’entrevista de l’intern per part dels professionals del 
CP, previ a la seva ubicació al mòdul que correspongui.

El serveis mèdics donen les explicacions necessàries als nous ingressos 
sobre la necessitat d’aquest aïllament. A més, totes les cel·les tenen 
televisor, per fer més passable l’espera. La cap de mòdul i el CUE que 
acompanyen la visita asseguren que no hi ha hagut protestes 
significatives per part dels interns sobre aquest règim.

Joves

L’Equip entrevista quatre interns a l’MR de joves, tres dels quals són de 
nacionalitat marroquina i un d’espanyola. N’hi ha de preventius i de 
condemnats. Tots fa molts mesos que són al centre. Les qüestions 
tractades globalment i les respostes rebudes són les següents:

1. Tracte funcionaris. Els interns traslladen a l’Equip que es tracta d’un 
mòdul tranquil, que el tracte amb els funcionaris és bo, que la majoria 
d’ells ajuden els interns; que també n’hi ha que no són tan col·laboradors, 
amb actituds altives o desafiants. Un dels nois assegura que, tot i no 
haver-les patit personalment, ha estat testimoni d’actituds violentes 
per part de funcionaris al Departament Especial.

2. Sobre les activitats, es queixen amb caràcter general de no tenir 
accés a tallers i que hi ha poques destinacions retribuïdes. També es 
posa de manifest que qui gaudeix d’aquestes destinacions no sempre 
és qui més ho necessita en termes econòmics. En canvi, valoren 
positivament l’activitat física.

3. En l’àmbit mèdic, alguns interns manifesten problemes d’ansietat, 
que sovint gestionen fent-se talls al cos. A preguntes de l’Equip, 
reconeixen que reben medicació. Quan tenen un d’aquests episodis, 
els atenen els serveis mèdics amb diligència.

4. Han gaudit de videotrucades, en particular aquells que ja estaven al 
centre l’any passat. Hi ha queixes, però, pel fet que s’hagin reduït les 
comunicacions telefòniques de 20 a 10, un cop s’han recuperat les 
visites al centre. Cal recordar, no obstant això, que abans de la 
pandèmia es permetien 8 trucades setmanals i que el Reglament 
penitenciari n’estableix un mínim de 5.
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5. Hi ha opinions diverses sobre la qualitat dels àpats, tot i que en 
general no són gaire positives.

6. Dos dels interns coneixien el Síndic de Greuges i altres instàncies de 
garanties de drets. Tots coneixen l’existència del Jutjat de Vigilància 
Penitenciària, tot i que no tots hi han recorregut.

Finalment, s’obre una actuació d’ofici en relació amb el possible suïcidi 
d’un intern, vuit mesos abans de la visita.

Contencions

Per cloure la visita, al despatx del director un part de l'Equip visualitza 
la gravació de la darrera contenció que s'ha fet al centre, d'acord amb 
el nou Protocol d'aplicació de mitjans de contenció als centres 
penitenciaris de Catalunya. S'observa que l'intern inicialment és reduït 
bocaterrosa per quatre funcionaris i un CUE. L'intenten immobilitzar, 
però l’intern es desfà dels funcionaris, la qual cosa motiva que n’hi 
entrin dos més.  Finalment, se'l redueix utilitzant la força i s'observa, 
per una banda, que un dels funcionaris es mostra molt proper a l'intern 
i hi dialoga amb una actitud d'escolta i proximitat. Per una altra, 
s'observa com hi entra el metge, hi dialoga i sembla que se li queixi 
d'un dels canells perquè després li treuen la subjecció, la qual cosa es 
corrobora posteriorment consultant el seu expedient. Segons aquest 
document, la  immobilització amb subjeccions psiquiàtriques va durar 
40 minuts.

El director informa que la cel·la de contencions d'infermeria no ofereix 
garanties per fer una contenció amb seguretat, per la qual cosa totes 
les contencions mecàniques al llit, mèdiques o regimentals, es fan al 
DERT. L’única diferència és que les mèdiques les ordena i les aixeca el 
metge, però es fan d'acord amb la nova circular i les fa el personal 
funcionari.

En tota la documentació que es genera arran de la immobilització 
s'observa el nou model d'informe d'anàlisi que es fa servir quan s'ha 
aplicat algun mitjà coercitiu. Es corrobora que és el que es fa servir 
arran de la nova circular i, segons informa un dels CUE a preguntes de 
l'Equip, són ells qui l'emplenen i després l'avaluació feta es passa per 
direcció.

Entrevistes 
realitzades Quatre interns del mòdul de joves, tal com es descriu més amunt.

Recomanacions

Pel que fa al règim d’ingressos, atenent que la vacunació a Catalunya està 
generalitzada, que la incidència de la COVID-19 és baixa i que s’estan 
flexibilitzant les mesures restrictives en tots els àmbits socials, caldria 
que els serveis de Salut valoressin flexibilitzar el règim de vida de les 
persones que ingressen al centre penitenciari, de manera que es permetés 
almenys una sortida individual al pati del mòdul.



84 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2021

Obertura 
d’actuacions 
relacionades i 
sol·licituds 
d’informació

Actuació d’ofici relativa a la mort d’un intern a principis de 2021.

Seguiment de l’actuació d’ofici relativa als protocols d’immobilitzacions i 
contencions mecàniques del sistema penitenciari, en el marc de la qual 
es demana informació sobre el procediment que se segueix en les 
immobilitzacions amb subjeccions psiquiàtriques arran del nou protocol 
aprovat, i també la formació que s’ha impartit i a càrrec de qui, atesa la 
informació facilitada i les dues immobilitzacions visualitzades.  

Sol·licitud d’informació sobre la nova experiència pilot en l’àmbit català 
que es vol posar en marxa al centre i que preveu una instal·lació per 
permetre fer videotrucades en bones condicions, tenint en compte que la 
cobertura actualment no és bona, però a compte del peculi de la població 
reclusa, atès que la previsió és que es faci per línia telefònica, com les 
comunicacions orals, i no per connexió sense fil (wi-fi), com es fa 
actualment.

Es demana a la Secretaria que, a partir d’ara, es comuniquin al Síndic i a 
l’MCPT totes les morts violentes que es produeixin a l’interior dels centres 
penitenciaris, amb el trasllat de la informació reservada incoada i el 
número de diligències judicials iniciades. 

Atès que tant d’aquesta visita com de la de Puig de les Basses es detecta 
un canvi en el tipus de joves que ingressen a presó, amb un perfil més 
demandant i que tolera malament la frustració de no rebre immediatament 
el que reclama, i que les experiències dels dos centres en l’abordatge 
d’aquests nous perfils han estat divergents (manteniment del mòdul 
específic en el cas de Mas d’Enric, barreja amb adults a Puig de les Basses), 
sense que les direccions dels centres estiguin satisfetes dels resultats, se 
sol·licita informació sobre la intervenció professional que es duu amb 
aquests joves en tots els àmbits i, en particular, en el de la salut mental i 
en el de l’atenció socioeducativa. 
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Centre Penitenciari Joves

Data 24 de novembre de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior (27/11/2019)

Descripció

L’Equip és rebut per la majoria de l'equip directiu, amb qui manté un 
intercanvi sobre la situació viscuda al centre per l’aparició de la COVID-
19, sobre l'organització de la població actual i el perfil dels joves 
ingressats. Lliuren una còpia amb diferents estadístiques del centre que 
el dia abans havien preparat per a la visita del secretari de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

D'entre les dades que es recullen, destaquen les següents:

Un 82,2% dels 318 interns són estrangers, dada que no ha variat des 
d'ençà de la darrera visita. D'aquests, un 54,6% són magrebins. Hi ha 
45,6% d'estrangers no documentats. Un 55% no tenen vinculació ni 
suport extern. Un 59,68% no tenen formació instrumental i un 14,87% no 
entenen gens de català ni castellà. Molts dels joves han passat pel 
sistema de justícia juvenil. En algun cas més puntual, el jove ingressa 
directament procedent del centre educatiu L'Alzina. En tot cas, cal que 
sigui penat i major d'edat, amb un comportament més problemàtic.

Sobre la gestió del coronavirus, els moments més difícils pels contagis 
han estat durant el període juliol-agost 2021. Un primer, el més 
complicat, en què van haver de confinar el mòdul 4. Els serveis mèdics 
van determinar que els interns que estiguessin vacunats podien fer vida 
normal dins del mòdul. Els que no hi estaven van passar a estar aïllats 
a les cel·les. Se'ls va fer fins a tres PCR a tots.

Un segon moment, al mòdul 2. En aquesta ocasió els protocols sanitaris 
van canviar i es va aïllar tot el mòdul. Per tant, totes les persones van 
estar aïllades a la cel·la durant 14 dies. També se'ls va fer PCR a tots.

El tercer brot va tenir lloc al mòdul 1 i, en aquest cas, el protocol va ser 
confinar tot el mòdul.

El Departament d'Atenció Especialitzada (DAE), que estava tancat, es 
va habilitar com a espai on passar les quarantenes. Si els interns 
donaven positiu eren traslladats a la Unitat Covid de Brians 2 o de Puig 
de les Basses quan el volum ultrapassava la capacitat d'infermeria del 
centre.

En aquests moments, els únics interns que ingressen al DAE són el que 
no estan vacunats. Al reingrés se'ls fa PCR i, si donen negatiu, passen 
al seu mòdul de convivència. Ara per ara, els mòduls continuen 
funcionant com a grups bombolla.

També van activar les videotrucades i encara es mantenen. Tenen sis 
dispositius mòbils per a tot el centre. Les videotrucades es fan al 
Departament de Comunicacions i es fan torns de manera que cada 
mòdul comunica una tarda. La durada de les videotrucades és de 10 
minuts. 
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És una mesura que ha estat molt ben valorada i acollida pels interns, 
sobretot els d’origen estranger, tenint en compte el percentatge de 
població estrangera. Durant el període en què es van tallar les 
comunicacions exteriors van incrementar les orals i les videotrucades 
setmanalment a 20 per intern.

Tenint en compte el percentatge de població estrangera, l'itinerari de 
treball amb l'intern comença amb la regularització de la documentació 
(almenys el passaport); en segon lloc, amb l'idioma (actualment hi ha 
dos mediadors); en tercer lloc, amb els programes específics de 
tractament (en un 75,4 % dels delictes hi ha ús de la violència) i, 
finalment, s’intenta que arribin a medi obert.

Posen de manifest els problemes de salut mental dels joves: des de 
trastorns d'ansietat, ansietat combinats amb consum de tòxics, 
trastorns adaptatius i de processos afectius, entre d'altres. Hi ha dos 
professionals de Sant Joan de Déu en plantilla encarregats de l'atenció 
mental. Actualment hi ha dos joves en programa de prevenció de 
suïcidis (risc baix). També tenen molts casos d'autolesions i, en 
general, és una població amb moltes mancances.

A l'equip de suport de primària hi ha tres professionals mèdics, amb 
presència en horari de matí i de tarda, per bé que consideren necessari 
que n’hi hagi un de presencial a la nit, com al Centre Penitenciari 
Quatre Camins. Si més no, que el puguin compartir, tenint en compte 
que depenen del mateix CUAP. Ara per ara a la nit hi ha servei de 
guàrdia localitzable.

Pel que fa a l'organigrama del centre, destaquen que tenen un 
percentatge elevat de personal de vigilància interior, a qui han hagut 
d'adaptar el lloc de treball per motius de salut i l'elevat nombre de 
personal de vigilància que en els propers anys es jubilarà. Amb caràcter 
general, informen que un 66% són majors de 50 anys i un 30%, majors 
de 57 anys.

Pel que fa als incidents i a l'ús de mitjans coercitius, es fa èmfasi que 
el seu ús ha baixat considerablement. D'acord amb la nova circular, 
treballen molt la desescalada Posen en relleu que ja havien començat 
a treballar en aquesta línia abans de la circular. També es dona la 
circumstància que la nova subdirectora de règim interior fa sis mesos 
que ocupa el nou càrrec i té àmplia experiència en el món de la justícia 
juvenil. Ve de l'Alzina i, per tant, coneix alguns dels joves ingressats, 
com es comporten i el que necessiten.

En el tema de les immobilitzacions, també es dona la paradoxa que a 
infermeria hi ha dues cel·les per fer immobilitzacions sanitàries, però 
es troben que en el algun cas el facultatiu ordena que es facin al DERT 
perquè és en aquest departament on hi ha un equip de professionals 
que són els encarregats de dur-les a terme i, per tant, hi tenen 
experiència. Tanmateix, com que no hi ha servei de guàrdia present 
durant la nit, en cas que s'hagués d'immobilitzar un jove, hauria de 
romandre en aquesta situació fins a l'endemà perquè és el facultatiu 
qui també ha d'acordar el cessament de la mesura.
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Altra informació d'interès és que personal d’alguns consolats, 
particularment el del Marroc, passa un cop al mes pel centre, sobretot 
per ajudar-los en el tema de la documentació.

Es visita el Departament de Comunicacions. A banda de l'equip 
directiu, acompanya la visita una funcionària del departament. A la 
part de baix hi ha les sales on els interns fan les comunicacions amb 
l’assistència lletrada i agents judicials (tres) i la resta per videotrucades. 
També es visita la sala des d'on es fan les videoconferències i les 
diligències judicials (incloses rodes de reconeixement). En algun cas 
l'autoritat judicial ha fet venir al centre la víctima i la persona 
imputada. Es preveu que l'intern pugui triar el figurant. L'increment de 
les videoconferències i videotrucades també s'ha traduït en un reforç 
de personal (tres més).

Als interns se’ls fa una identificació biomètrica abans de fer una 
comunicació familiar o vis-a-vis.

A la segona planta és on es fan les comunicacions familiars i a la 
tercera, les íntimes. Es visiten diferents sales d'on es fan les familiars 
i s'observa que els espais només disposen d’algunes cadires i d’una 
tauleta. Les sales són àmplies i lluminoses i tenen previst instal·lar-hi 
televisors. Els espais són nets i agradables, però no estan pensats des 
d'una perspectiva infantil perquè no hi ha, ni està previst que s'hi 
puguin dur, joguines, colors, etc. El centre disposa d'un espai exterior 
que estava pensat per funcionar com a ludoteca, per bé que no està en 
funcionament. Tot això sens perjudici que durant Nadal i Reis s’hi fan 
activitats familiars. Abans de la pandèmia, també van organitzar una 
activitat adreçada a les famílies perquè poguessin entrar a l'interior 
del centre.

Es visita el DAE. El dia de la visita hi ha quatre interns que en aquell 
moment són al pati. Quan hi reingressen de l'exterior hi són fins que 
els serveis mèdics els autoritzen a passar al mòdul de residència. En 
principi, fins que tenen el resultat del PCR (uns dos dies aproximadament).

Els interns d'aquest departament, mentre hi són, comparteixen cel·la. 
De fet, semblen més habitacions per la grandària que tenen. També és 
l'únic departament on les portes no són hidràuliques. Se’n visiten un 
parell i s'observa que són iguals. Tenen lliteres i llits individuals. 
Algunes tenen el material malmès perquè els joves no acostumen a 
cuidar-lo. De fet, properament tenen previst pintar-ho. També viuen al 
departament dos ordenances.

A continuació es visita el DERT. Acompanya la visita el cap de la unitat. 
El dia de la visita hi ha 17 interns i, per tant, un nombre per sobre del 
que seria desitjable. Es visita la sala on es fa l'escorcoll a qualsevol dels 
joves que hi ingressen. Té sistema de gravació d'imatge i de so (graven 
permanentment) i té el cartell d’identificació penjat a la porta 
d'entrada. Mostren la bata que hi ha penjada i que es lliura a l'intern 
en cas que ho requereixi. També tenen alguna peça de roba en cas que 
li falti falta. Al costat hi ha el consultori mèdic, que també té càmera 
de videovigilància. El reconeixement es fa en privat. Els sancionats són 
visitats cada dia i els classificats en primer grau, quan ho demanen.
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També es visita una de les sales polivalents amb diferents usos, que en 
aquell moment ocupen dos interns que miren l'ordinador. Les altres 
dues també estan ocupades. Cada sala té televisor i està videovigilada.

També es visita l'habitació on hi ha els mitjans coercitius i els equips 
que es posen els que formen part de l'Equip Espacial d'Intervenció 
quan hi ha un incident greu o quan se'ls requereix per intervenir en 
una immobilització amb corretges psiquiàtriques. En total n’hi ha sis i 
cada dia es fa el recompte dels mitjans. Dins l'equipament hi han 
incorporat una protecció específica per al coll.

Es visita una de les cel·les on es fan els aïllaments (amb gravació 
continua) d'un dels blocs del DERT. La del costat és idèntica, però el llit 
ja porta incorporades les cintes de subjecció. S'observa que a les cel·les 
hi ha penjats uns cartells que informen que de les conseqüències 
legals que té prendre foc a la cel·la.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

A la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció la Víctima:

 Caldria valorar la possibilitat de repensar alguns dels espais actuals 
dedicats a les relacions familiars amb més sensibilitat, a fi de facilitar que 
durant els moments de les visites es generi una atmosfera més acollidora 
per als infants. Així mateix, la possibilitat de proveir la sala amb jocs 
d'entreteniment, ninos, llapis de colors, etc. Durant les visites familiars 
s'haurien de poder garantir també altres elements de decoració dels 
espais a escala d'infant.

 Atès l'alt nombre d'interns d'origen estranger i, concretament, joves 
magrebins, caldria incrementar el nombre de mediadors i garantir que, 
com a mínim, n’hi hagi un per mòdul, de manera que dels dos actuals es 
passi a quatre. 

A l'Institut Català de la Salut:

 Cal garantir la presència física de personal mèdic en el torn de nit i, en 
cap cas, la no-presència pot justificar que un intern pugui romandre 
immobilitzat tota la nit.

 Cal recordar que l'aplicació de la subjecció mecànica al llit per motius 
sanitaris, indicada pel psiquiatre o metge de guàrdia, sigui supervisada i 
finalitzada per aquests professionals. En aquest cas, els funcionaris de 
règim interior fan suport a l'execució de la immobilització per ordre 
mèdica, però no l'executen ni en fan el seguiment.

 Cal recordar que les subjeccions per motius sanitaris s'han de fer en un 
entorn sanitari.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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d. Centre d'internament de menors

Centre educatiu de justícia juvenil Can Llupià

Data 10 de març de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior: 02/10/2019 

Descripció

L’Equip és rebut per la nova directora i el subdirector del centre.

Abans de l’inici de la visita hi ha un intercanvi amb els dos membres de 
l’equip directiu sobre la situació viscuda al centre davant l’aparició de la 
COVID-19. Informen que s’ha reduït considerablement l’ocupació. El dia 
de la visita l’ocupació és de 66 davant els 106 nois que hi havia en la 
visita anterior, l’octubre de 2019.

El perfil de joves internats ha canviat. Ara hi ha més joves autòctons i 
els estrangers sense referents familiars a Catalunya que hi ingressen 
són més reincidents. També tenen joves amb problemàtica de salut 
mental greu. Treballen en coordinació amb els CSMIJ, que venen un cop 
per setmana. També fan reunions de coordinació setmanal amb la 
Unitat Terapèutica Til·lers.

També s’ha produït un canvi en l’organització de centre. Abans del 
coronavirus Can Llupià era el centre de referència de compliment de 
joves amb mesures cautelars. Actualment és el centre d’entrada de tots 
els nois que tenen decretada mesura d’internament. El protocol d’ingrés 
és el següent: es fa prova PCR a tots els nous ingressos (al cap de dos dies 
acostumen a tenir-ne els resultats). Han de romandre en aïllament 
sanitari en una nova zona que van habilitar a la Unitat Mestral. Un cop 
passen les quarantenes de cinc dies, se’ls fa una nova PCR i, si són 
negatius, es traslladen al centre de designació per territori, al de 
destinació o es queden a Can Llupià.

La capacitat de la unitat d’aïllament és de 12 places. No han arribat mai 
a la plena ocupació. El màxim han estat 10. Hi ha dues habitacions de 
quatre llits i dues de dos llits, respectivament. La classificació dels joves 
a les habitacions es fa atenent a criteris com l’edat i el delicte pel qual 
compleixen condemna. En aquesta unitat també s’ubiquen els contactes 
estrets dels joves que han donat positiu. Són ubicats en una habitació 
concreta. Els contactes estrets fan quarantenes de 10 dies i també se’ls 
fa una PCR.

Els joves fan tots els àpats a les habitacions i surten a les zones comunes 
per habitació, però en cap cas es barregen amb la resta. Les safates són 
de plàstic i es pugen amb un carro des de la cuina. Després es desinfecten 
a la cuina. Els estris són d’un sol ús.

En el circuit de casos positius o sospitosos també han habilitat una zona 
a la zona d’intervenció puntual (ZIP). El protocol és que si es detecta un 
cas sospitós s’ubica el jove en una cel·la d’aquesta zona (les que estan 
concebudes per fer aïllaments i/o contencions mecàniques). Els serveis 
mèdics fan tests d’antígens i PCR. Els joves esperen a la unitat fins que 
en tenen el resultat. Si surt negatiu, s’incorporen a la unitat corresponent.
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Si és positiu, s’activa el protocol de trasllat al centre educatiu L’Alzina, 
on s’ha fet una unitat COVID per ubicar-hi casos lleus que no requereixen 
hospitalització. En aquest cas, els serveis mèdics del centre es coordinen 
amb el Programa de salut penitenciària de l’Institut Català de la Salut.

En cas de trasllat per positiu, la cel·la que ha estat ocupada queda 
clausurada fins que la desinfecta l’empresa de neteja. Els EPI que 
s’utilitzen en aquesta zona són diferents dels que es fan servir a la 
unitat d’aïllament sanitari. En el primer cas és la granota sencera i en el 
segon, guants, ulleres, mascareta i bata.

També informen sobre les mesures genèriques de protecció individual. 
Pel que fa als professionals, cada dia se’ls lliura una mascareta 
quirúrgica. En canvi, quan tenen contacte amb els sospitosos o amb els 
que estan en aïllament sanitari porten una FFP2. També hi ha 
dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits pel centre, llevat de 
l’interior de les unitats de convivència per seguretat. Han substituït el 
gel per aigua i sabó. Als joves se’ls dona una mascareta quirúrgica al 
matí i una a la tarda. Ni professionals ni joves en poden portar de 
pròpies. Des del febrer d’enguany els joves estan obligats a dur-la 
sempre quan surten de les habitacions.

Els joves contagiats des de l’inici de la pandèmia han estat 10. Un dels 
brots va tenir lloc el passat mes de gener. Pel que fa als professionals, 
informen que davant el mínim símptoma es quedaven a casa en situació 
d’incapacitat temporal.

Aproximadament 200 professionals s’han vacunat, tant personal propi 
com extern. Es va habilitar una zona de vacunació al pàrquing. Els joves 
majors de 18 anys que han volgut també s’han vacunat. En data 10 de 
març de 2021 són 12 joves.

Sobre el protocol d’entrades i de sortides dels joves que surten de 
permís, es diferencia entre supòsits amb pernocta o sense. En cas de 
pernocta, quan hi reingressa, el jove fa quarantena al mòdul d’aïllament 
sanitari. Si la PCR surt negativa s’incorpora a la seva unitat. Ara surten 
un cop cada tres setmanes (abans tenien dret a dues sortides al mes). Els 
que surten sense pernocta no fan quarantena quan hi reingressen, 
només se’ls aplica el protocol de neteja i desinfecció de totes les 
pertinences que porten i s’incorporen a la seva unitat. Actualment, són 
pocs els joves que surten, la qual cosa s’ha traduït en una disminució del 
nombre d’incidències.

També tenen un protocol per a les comunicacions, que s’ha hagut 
d’adaptar per evitar que coincideixin els grups. Els joves poden fer 
videotrucades amb familiars. Cada unitat té assignat el seu telèfon 
mòbil i el contacte es fa al Departament de Comunicacions i, 
concretament, a les sales de comunicacions orals. El mòbil se situa a 
l’altra banda del vidre de manera que el jove no el pot tocar. Al mateix 
Departament de Comunicacions hi ha dues sales de videoconferència. 
Abans de la pandèmia ja es feien moltes videoconferències per a 
diligències judicials i ara se’n continuen fent. En les audiències els joves 
estan acompanyats per un professional de l’equip d’educadors. Es 
continua produint la situació que l’assistència lletrada no els visita 
gaire, malgrat que sí que hi tenen contacte telefònic.
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Informen que la problemàtica de la qual es va informar l’Equip en visites 
anteriors, sobre joves de fora del centre que consumien i s’acostaven al 
centre a “visitar” o “parlar” amb els nois ingressats, va continuar durant la 
pandèmia. L’any 2019 s’havia reduït arran de la presència de Guàrdia 
Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra i un pla específic d’intervenció 
a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta ocasió, a l’inici de la 
pandèmia també s’hi van trobar. Van tenir un reforç policial per protegir els 
joves ingressats i els professionals d’actes de vandalisme. El centre treballa 
en coordinació amb l’ABP d’Horta–Guinardó, la Subdirecció d’Obres i 
Serveis i la Guàrdia Urbana de Barcelona per millorar la capacitat de 
detecció, donar una millor resposta policial i minimitzar el risc quan tenen 
un incident greu.

Es visita la unitat ZIP, que el dia de la visita només està ocupada per un jove 
que compleix sanció. S’observa que estan pendents que n’ingressi un altre 
que ha sortit a diligències judicials. Mostren el quadre de senyalització en 
situació d’aïllament i els cartells que penjarien en cada lloc per identificar 
l’espai com a zona restringida en cas que hi hagués ingressat un sospitós 
per COVID-19.

Des del ZIP l’Equip accedeix a la primera planta. Passa per davant d’un dels 
tallers productius del centre (de vàlvules) on treballen els majors d’edat i 
cobren un salari (el mateix que paga el CIRE en centres penitenciaris 
d’adults). L’Equip surt fora al pati/camp de bàsquet del centre i coincideix 
que un grup de joves es prepara per entrar a l’interior. Es puja a la tercera 
planta i es visita la sala menjador de la Unitat Mestral. A continuació, es 
visita el Departament de Comunicacions. S’observa que hi ha un jove (del 
grup de menors) que fa una videotrucada. Mostren una de les sales de 
videoconferència on hi ha l’educadora que s’encarrega d’organitzar-les i de 
gestionar les visites. També es visiten les sales de comunicacions familiars 
i s’observa que al mig hi ha una tauleta amb una vidre de metacrilat que 
pretén fer de separació, per bé que és molt petit i no evita el contacte.

Durant la visita s’observa i es constata que hi ha personal de neteja.

Els adolescents que ingressen al centre romanen a l’espai ZIP durant 24 
hores, mentre es duen a terme els tràmits previstos per a l’ingrés (revisió 
mèdica i altres actuacions previstes en l’article 32 del Reglament de la Llei 
orgànica reguladora de la responsabilitat penal del menor). Es tracta de la 
mateixa zona prevista per a l’aplicació de sancions i eventuals mesures de 
contenció i, en aquest sentit, es tracta d’un espai que, per motius de 
seguretat, no presenta cap element de confortabilitat i es configura com 
una zona de sanció. Actualment, cal afegir la quarantena establerta com a 
mesura de prevenció.

Aquest procediment d’ingrés constitueix el primer contacte de l’adolescent 
o jove amb el centre i s’hauria de dur a terme en un espai que faciliti 
l’acollida i l’adaptació a l’internament. En aquest sentit, el Reglament de la 
Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal del menor estableix que 
s’ha de procurar que el procediment d’ingrés es porti a terme amb la 
màxima intimitat possible i que durant el període d’adaptació el jove 
disposi del suport tècnic necessari per reduir els efectes negatius que la 
situació d’internament pugui representar per a ell.

El procediment d’ingrés i acollida dels adolescents i joves s’hauria de 
dur a terme en un espai adequat a aquesta finalitat i la zona ZIP no és 
un espai adequat per complir aquesta funció.
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Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

 Cal valorar si l’espai ZIP, ateses les seves característiques, resulta 
adequat com a espai de primera acollida dels adolescents i joves que 
ingressen al centre.

 Cal facilitar que durant l’estada al ZIP per raons alienes al comportament 
dels adolescents aquests puguin desenvolupar la seva vida diària en 
condicions equiparables a la resta d’interns. Per exemple, en aquest 
sentit, caldria dotar les sales d’aïllament per motius sanitaris de 
dispositius de televisió, com altres centres de característiques similars 
(CE L’Alzina).

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Centre educatiu de justícia juvenil L'Alzina

Data 28 d'abril de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior: octubre 2019 

Descripció

L'equip s'entrevista amb el subdirector del centre.

Ocupació i perfil

S'informa que actualment hi ha 53 nois ingressats al centre, l'ocupació 
màxima és de 90. Es valora que el perfil de la persona ingressada està 
canviant: és un perfil de jove que ha comès delictes més greus i amb 
problemàtica de salut mental. La salut mental dels nois ingressats es 
treballa des de l'ESMIA. S'està valorant si alguns nois, per la seva proble-
màtica, són traslladats a un centre terapèutic (Til·lers). Ha disminuït 
molt el nombre d'ingressos en general i també de perfil de jove menor 
no acompanyat.

Unitats COVID-19

Al centre hi ha previstes dues unitats per a positius en COVID-19: una de 
16 places i l'altra de 10 places. En el moment de la visita no hi ha cap 
jove amb COVID-19 en el sistema de justícia juvenil i, per tant, les 
unitats previstes per a joves infectats amb COVID-19 no està ocupada. El 
màxim d'ocupació de la unitat en un mateix moment ha estat d'11-12 
nois infectats. En aquell moment es va decidir ampliar l’espai amb la 
segona unitat que hi ha actualment i que fins ara no s'ha necessitat 
utilitzar. Es tracta d'unitats en què s'ingressen tots els nois que es poden 
haver infectat i resulten positius provinents de centres de tot Catalunya. 
Es traslladen amb ambulància i no surten de la unitat mentre estan 
aïllats. Les habitacions poden ser compartides i totes disposen de televi-
sor. Les unitats COVID-19 s'han situat en una unitat on es feien les 
contencions del centre educatiu.

Es visita aquest espai i s’observa que s’han delimitat la zona bruta i la 
zona no-COVID molt clarament amb rètols indicatius, zona de deixalla i 
contenidors de roba bruta, porta i catifa. El personal educador que atén 
aquesta unitat informa que són persones voluntàries i en el moment en 
què es va permetre la vacunació se les va prioritzar i van ser les primeres 
a vacunar-se.

Convivència i protocol de funcionament al centre durant pandèmia

Durant tota la pandèmia al centre només s'han detectat 5 o 6 positius, 
tots asimptomàtics i que es van contagiar de professionals educadors 
del centre.

Des de l'inici de la pandèmia, els nois ingressats al centre han conviscut 
per unitats sense fer cap activitat compartida amb altres unitats, ni tan 
sols fan esport en un lloc on ja hi ha anat una altra unitat. Així mateix, 
sempre duen mascareta, que proporciona el centre diàriament.
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Quan s'ha hagut de fer algun aïllament per contacte, s'ha fet a la unitat 
on ja convivien els nois i a les habitacions, no a la unitat COVID, on 
només hi van els joves amb resultats positius.

Els professionals dependents del centre actualment estan tots vacunats 
amb la primera dosi d'AstraZeneca i pendents de la segona dosi, i també 
el personal CIRE i docent. El subdirector desconeix si el personal de 
seguretat, neteja i cuina i altre personal subcontractat està vacunat.

El control d'entrada en el sistema de justícia juvenil a efectes de COVID 
es fa a Can Llupià. Per tant, el sistema està molt protegit.

Visites, videotrucades, comunicació i formació

Pel que fa a les visites, durant la primera onada només es feien per 
locutori. Actualment s'ha flexibilitzat i se'n fan, però amb mesures de 
seguretat. Durant tot aquest temps s'ha potenciat la videotrucada, que 
ja es feia servir amb joves estrangers a través del servei de mediació del 
centre. Per poder fer les videoconferències s'han utilitzat les unitats 
lliures previstes per als positius de COVID-19 no ocupades.

Es va designar un horari i un educador encarregat de gestionar les 
videotrucades. Primer es feia servir un telèfon mòbil del centre que 
s'utilitzava a aquest efecte i ara ja disposen d'una tauleta per a aquest 
ús.

Actualment, no es fan sortides amb pernocta, d’una banda, perquè no hi 
ha nois que tinguin establertes les pernoctes i, de l’altra, perquè, si es fa 
pernocta, s'ha de fer la quarantena en tornar al centre dins les 
habitacions i no els compensa.

S'està treballant en un projecte d'alfabetització digital amb els nois 
ingressats al centre, però es requereix inversió.

Pel que fa a la formació, malgrat que hi ha un conveni amb l'IOC hi ha 
dificultats perquè la connexió a Internet no és lliure per raons de 
seguretat, i cal un mestre que en faci seguiment. Es treballa l'educació 
afectivosexual amb tots els nois ingressats.

Joves tutelats

Pel que fa a la situació dels joves migrants sols, concretament s'indica 
que ha millorat la coordinació amb la DGAIA i que se segueix un protocol 
de desinternament en el moment de l'alta de justícia juvenil, en què la 
DGAIA designa un centre de protecció de destinació. En alguns casos els 
nois reben visites de seguiment i tutors del sistema de protecció durant 
seva estada a L'Alzina.

Servei mèdic

Pel que fa a l’aspecte mèdic, el centre depèn de Quatre Camins, però 
sempre hi ha un metge o un infermer i disposen d'un servei d'urgències 
que rota pels diferents centres de justícia juvenil.
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Contencions

Respecte de les contencions, la Subdirecció indica que fa molt de temps 
que no se'n practiquen i que, en tot cas, si se’n requereix, s'ingressen els 
nois a la unitat Anoia durant 14/28 dies sense televisió per reconduir 
comportament. S'està pendent que s'aprovi un protocol de contenció 
mecànica.

Valoració general de l'efecte de la pandèmia en el funcionament del 
centre

Pel que fa als efectes que ha provocat la pandèmia amb caràcter general, 
la Subdirecció del centre valora que ha disminuït substancialment la 
conflictivitat. Ho atribueix a diferents factors: en primer lloc, al nombre 
més baix de nois ingressats, a causa de la reducció de delinqüència 
durant el confinament; en segon lloc, al fet que no s'ha permès canviar 
d'unitat als nois durant tot aquest temps i s'ha disminuït el contacte 
entre unitats, tot i que aquest fet podria haver generat l'efecte contrari, 
i, finalment, com a més important, al fet que no hi hagi hagut ni sortides 
ni visites presencials, la qual cosa ha reduït la possible entrada de droga, 
que, malgrat els controls, sol entrar al centre i provoca molts conflictes.

També destaca que sobretot a l'inici de la pandèmia la situació 
d'excepcionalitat i de temor del contagi van comportar una actitud de 
col·laboració i de delegació de la responsabilitat per part dels nois en la 
direcció del centre. Actualment, no hi ha membres de bandes ni 
persones radicalitzades al centre.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions No se n'han fet.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Visita de l'MCPT al centre educatiu de justícia juvenil El Segre

Data 19 de maig de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior: 06/03/2014 

Descripció

L'Equip és rebut pel director del centre. Durant la visita s'hi incorpora el 
subdirector.

Ocupació

El centre té una capacitat per assumir 45 nois. El dia de la visita 
l'ocupació és de 26 (10+8+8). Abans de la pandèmia, l'organització de les 
unitats no tenia en compte l'edat dels nois ingressats. En canvi, ara sí 
que s'hi aplica el criteri de l'edat d'acord amb la distribució següent:

 Unitat 1: majors de 18 anys (capacitat: 18 nois).
 Unitat 2: entre 14 i 16 anys (capacitat: 14 nois)
 Unitat 3: entre 16 i 18 anys (capacitat: 13 nois)

Equip multidisciplinari

 Equip tècnic: 1 psicòleg/òloga i 2 treballadors/ores socials
 Equip educatiu: 35
 Equip directiu
 Equip formatiu
 Mediador (mitja jornada)

Mesures organitzatives durant la pandèmia

Els principals canvis organitzatius que es produeixen i que encara són 
vigents, a banda de l'organització de les unitats en funció de l'edat dels 
nois, són els següents:

 S'han suspès les col·laboracions externes no essencials (alumnes en 
pràctiques, amb Banc d'Aliments, etc.)

 Cada unitat de convivència té el seu equip educatiu, a banda d’un 
coordinador, i no es permeten fer canvis entre ells amb l'objectiu de 
minimitzar riscos de contagi i facilitar els estudis de contacte en cas 
de positiu. Els professionals de l'àmbit d'ensenyament i formació 
ocupacional també s'han distribuït per unitats.

 S'han suspès les activitats conjuntes.

 S'han reduït les sortides a l'exterior

 A l'inici es van prohibir les visites familiars. Més endavant, s’han 
anat recuperant, però amb mesures de seguretat (entre visita i visita 
ha de passar trenta minuts perquè el personal de neteja desinfecti 
l'espai). Quan va haver-hi el confinament del Segrià, la direcció va 
trucar a cadascuna de les famílies.
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Protocol d'ingrés

En circumstàncies normals l'ingrés del noi és directe tan bon punt el 
jutge de menors de Lleida l'ordena. Arran de la pandèmia, la porta 
d'entrada és Can Llupià i si el resultat de la PCR surt negatiu, és traslladat 
al Segre.

Casos COVID-19 i protocol d'actuació

Durant l'any 2020 no han tingut cap noi ni professional amb COVID-19. 
El primer cas detectat és d'un professor de la unitat 2, el 27 de gener de 
2021. Els 8 joves de la unitat van ser confinats individualment a les 
habitacions. Se'ls va fer un test d'antígens l’endemà i van sortir negatius. 
També se’ls va fer una PCR als 3-4 dies, i dels 8, 4 van ser positius i 4, 
negatius. El mateix dia del resultat de la prova els 4 positius van ser 
traslladats a L'Alzina, d'acord amb el protocol vigent. El 4 negatius van 
mantenir el confinament per criteri mèdic. El mateix dia es va informar 
cadascuna de les famílies del que havia passat. Dels 4 positius, 3 van 
reingressar al centre un cop transcorreguts 10-12 dies i el darrer va trigar 
dos dies més a tornar-hi.

El segon episodi va ser amb un educador de la unitat 1. En aquest cas, 
un jove va donar positiu i va ser derivat a L'Alzina.

El dia de la visita no tenen cap jove confinat o positiu; tan sols, el metge.
El protocol d'actuació a l’hora de reingressar de permís és el següent:

 Sense pernocta: no requereix mesures d'aïllament sanitari quan 
reingressa. 

 Amb pernocta: aïllament sanitari a l'habitació del noi o en una 
habitació específica que hi ha disponible a cada unitat i que es 
diferencia de la resta perquè té lavabo a l'interior i televisor.

S'informa que quan es va confinar tota la unitat 2, quan els 4 positius 
havien marxat, es va buscar la manera que els joves es poguessin 
connectar i tenir un televisor a les habitacions per facilitar els dies que 
havien de romandre confinats, atès que al seu dia, quan es va crear el 
centre, es va decidir que les habitacions no tinguessin endolls.

Els professionals tenen un índex de vacunació molt alt (primera dosi) i 
els joves majors de 18 anys, també. Només n’hi va haver quatre que no 
es van volen vacunar i actualment en tenen un.

Comunicacions

S'informa que els nois han fet moltes videotrucades. El centre ha 
impulsat que es puguin fer qualsevol dia de la setmana i es fa èmfasi 
que aquest nou sistema es consolidarà. Per a molts nois ha suposat 
veure la seva família per primer cop després d'alguns anys de residir en 
territori espanyol.

Les visites de seguiment que fan els jutjats i la Fiscalia també són 
virtuals. Els nois també tenen l'opció de parlar-hi telemàticament. 
S'informa que per a l'endemà n’hi ha programades quatre.
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No hi ha una sala on els nois fan les videotrucades, sinó que es busca un 
espai on fer-les amb intimitat. També tenen l'opció de fer-les a la seva 
habitació. El centre disposa d'una tauleta per a tot el centre i un telèfon 
intel·ligent per a cada unitat educativa.

Instal·lacions

En el moment de la visita els nois fan classe. Es visita la unitat educativa 
3. Totes les habitacions són iguals (de 9 m2). Algunes tenen llitera, però 
la part de dalt és buida i no té ni tan sols el matalàs. Els lavabos i les 
dutxes són fora de les habitacions. A la nit els tanquen les portes amb 
clau i, si els convé sortir, avisen el personal educador. Atesa la baixa 
ocupació (8 nois el dia de la visita), les habitacions són utilitzades 
individualment.

Com a novetat respecte de la visita anterior, han habilitat per a 
cadascuna de les unitats una habitació preparada per fer-hi contencions 
amb subjeccions psiquiàtriques. Es visita i es comprova que el llit està 
enclavat al mig i que porta incorporades les subjeccions. S'observa que 
estan noves i el director informa que la política del centre s’orienta a 
evitar de fer-ne en la mesura que sigui possible. Tan sols els en consta 
una l'any 2019 i es va fer per prescripció sanitària. L'any 2020 no n’hi ha 
hagut cap, i de moment el 2021 tampoc no n’hi ha hagut cap. L'habitació 
també està dotada de càmera d'enregistrament d'imatge i de so, malgrat 
que no hi ha el cartell identificatiu a l'interior. La càmera grava sempre 
i les imatges es conserven durant sis mesos.

També es visita l'habitació habilitada per fer-hi el confinament sanitari. 
S'observa que si bé no està habilitada en aquell moment, té una taula, 
un armari, diverses cadires i espai per posar-hi un llit. També hi ha un 
televisor i es comprova que té lavabo a l'interior.

Mentre es fa la visita s'observa que els nois de la unitat 2 entren per una 
altra porta i pugen a la part de dalt de manera que no coincideixen en 
cap moment amb els de la unitat 3. Cada vegada que surten d'un espai 
o hi entren els vigilants de seguretat s'encarreguen d'obrir i/o tancar les 
portes amb clau.

Se surt a l'exterior i s'observa que la pista del poliesportiu a l'exterior és 
molt gran i que tot l'espai està molt cuidat i conservat, amb plantes i 
flors de tot tipus, de les quals s'ocupen els nois. De fet, tenen un taller 
de jardineria, a banda d'un d'impremta i un d'hostaleria, com a tallers 
ocupacionals.

Es visita un altre mòdul, de planta baixa, que és on resideixen els de la 
unitat 2. En aquest mòdul hi ha les aules educatives amb un accés des 
de l'exterior perquè els nois no coincideixin. També hi ha una habitació 
habilitada per fer el taller d'hostaleria.

Tot el perímetre està vigilat amb càmeres i també n'hi ha a l'interior, als 
passadissos i als espais comuns.

Entrevistes 
realitzades Amb el director
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Recomanacions No se n'han fet.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.

Centre educatiu de justícia juvenil Montilivi

Data 3 de juny de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior: 12/02/2020 

Descripció

L’Equip és rebut pel director i el subdirector del centre. Abans d’accedir 
a l’interior de les instal·lacions un vigilant de seguretat privada pren la 
temperatura a tots els membres de l’Equip. 

Informen que s’ha reduït considerablement l’ocupació del centre. El dia 
de la visita l’ocupació és de 12 en relació amb els 22 que hi havia en la 
visita anterior, el febrer de 2020. En canvi, hi ha més personal educatiu, 
per bé que es fa palès la dificultat per trobar-ne, però els espais 
continuen sent insuficients. També s’han produït canvis en el personal 
de vigilància privada que hi treballa. 

A diferència de la visita anterior, la majoria dels joves són nascuts a 
Catalunya de famílies amb orígens diversos i dos són estrangers sense 
referents familiars que no estan tutelats. Un d’ells ha assolit la majoria 
d’edat al centre i la DGAIA li ha gestionat la documentació administrativa. 

El centre Montilivi continua amb l’encàrrec de ser un centre per a 
compliment de mesures d’internament tancat.

Durant aquest temps no han tingut incidents greus ni s’ha fet ús dels 
mitjans de contenció. El principal conflicte ha estat que els joves han 
continuat intentant entrar substàncies estupefaents o tabac. Durant els 
períodes de confinament, en què no es podia sortir a l’exterior, l’entrada 
es produïa a través de llançaments des de l’exterior. La dificultat és que 
el centre no té sistema de videovigilància perimetral, i aquesta és la 
solució més dissuasiva. 

Confirmen que L’Alzina és el centre d’entrada de tots els nois que tenen 
decretada mesura d’internament i que, si hi ha hagut algun positiu, s’ha 
activat el protocol de trasllat al centre educatiu L’Alzina. 

El centre no té cap unitat COVID perquè només hi ha en funcionament 
una única unitat on conviuen tots.

El protocol d’entrada i de sortida de joves que surten de permís es 
diferencia entre supòsits amb pernocta o sense pernocta. En cas de 
pernocta, quan hi reingressa, el jove fa quarantena a la seva habitació. 
Els que surten sense pernocta no fan quarantena quan hi reingressen, 
només se’ls pren la temperatura. En una banda del passadís de la unitat 
de convivència hi resideixen els que surten amb pernocta i en l’altra 
banda, els que surten sense pernocta.
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Mentre el jove està confinat no surt de la seva habitació fins tenir el 
resultat de la PCR. Es dona la paradoxa que la PCR no es fa fins dimecres 
al matí i els resultats no els tenen fins dijous a la tarda o divendres, per 
bé que ara arriben més ràpid. Aquesta manera de procedir ha donat lloc 
que molts joves renunciïn a fer pernocta. 

Mentre els joves estaven confinats en espera del resultat de la PCR no 
feien res. En aquesta situació, es van buscar alternatives per fer algunes 
activitats amb ells mantenint la porta oberta de l’habitació. 

Els serveis mèdics continuen sent els mateixos que els de Puig de les 
Basses. 

Posen en relleu les videotrucades realitzades, sobretot tenint en compte 
que hi havia joves que feia temps que no veien la família. La videotrucada 
es fa a l’habitació del jove en cas que estigui confinat o, altrament, a la 
sala de visites, on el personal educatiu controla des de l’exterior. 

Com a novetat destaquen que des del mes d’abril tenen una mediadora 
intercultural i tres dels educadors són d’origen magrebí. 

El compromís del CIRE de fer un taller de bar i de cuina no s’ha 
materialitzat perquè les obres encara estan per fer. Provisionalment es 
va fer una activitat bàsica de manipulació d’aliments, però es va deixar 
de fer perquè cap dels dos monitors va connectar amb els joves i van 
plegar. El que sí que funciona és el taller productiu, tot i que encara hi 
ha pendent fer-hi alguna adaptació. 

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions No se n'han fet.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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CEJJ i a la unitat terapèutica del centre educatiu Els Til·lers del Parc 
Sanitari de Sant Joan de Déu (08/09/21)

Data 8 de setembre de 2021

Número de visita

Descripció

El centre té dues unitats que actualment funcionen de manera 
completament autònoma. D’una banda, una unitat de justícia juvenil 
per a noies i, de l’altra, una terapèutica mixta.

L'Equip és rebut i acompanyat per la directora i el gerent del centre.  

1. Unitat de noies del CEJJ Els Til·lers

El novembre del 2019 es van traslladar les noies de Can Llupià a aquesta 
unitat. Té una capacitat de 25 places. El dia de la visita l'ocupació és de 
14. El nombre més baix va ser de 6 noies durant el confinament perquè 
es produïen desinternaments, però no ingressos.

Abordatge: Es treballa des de la perspectiva de gènere, s'observa que els 
delictes comesos estan relacionats en gran mesura amb situacions de 
dependència i/o violència.

La perspectiva de gènere la treballen amb professionals externs que van 
al centre a assessorar i informar des de diferents visions.

També tenen programes concrets com ara programa Límits i programa 
Mirall, per treballar l'educació afectivosexual; programa per treballar la 
violència filioparental, entre d'altres. Expliquen que la Direcció General 
aposta molt per la formació dels professionals en perspectiva de gènere.

Així mateix, la intervenció amb les famílies és individual, però estan 
valorant poder avançar cap a una intervenció grupal, a fi que puguin 
escoltar-se entre elles i poder reflexionar conjuntament.

La noia que fa més temps que hi està ingressada (4 anys) venia ja amb 
mesures de Granada.

Arquitectònicament, el centre no permet dividir les noies en unitats de 
convivència diferents i, per tant, les noies ingressades formen una única 
unitat de convivència, actualment de 14.

Mesures organitzatives durant el primer estat d'alarma

Es van suspendre activitats conjuntes entre el CJJ i la unitat terapèutica 
(UTE). Aquesta mesura encara és manté.

Es van reduir les sortides a l'exterior.

Es van prohibir les visites familiars a l'inici i després se’n fa fer una 
recuperació progressiva, però espaiant-ne la freqüència.
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Comunicacions

Comunicacions familiars: per mitjà de la tauleta i el mòbil van introduir 
les videoconferències i les valoren molt positivament. Les converses es 
mantenen en condicions de privacitat. Amb tot, després es mira 
l'historial perquè en alguns casos hi ha interlocutòries de prohibició de 
comunicacions.

Ara les visites presencials es fan en sala preparada amb mampares i 
amb les mesures de prendre la temperatura, mascareta, rentat de mans 
i distància.

Protocol d'ingrés

Hi ha dues habitacions destinades als nous ingressos. Se'ls fa la PCR i es 
mantenen en aïllament sanitari fins que n’arriba el resultat, que 
acostuma a sortir en 24 hores.

Si donen positiu, es traslladen a la Unitat COVID de L'Alzina.

Casos COVID i protocol d'actuació

Només una noia va donar positiu al CJJ, però no es va contagiar al centre, 
sinó que era un ingrés. A l’UTE, en un reingrés, ha donat positiu un noi 
que no s'havia volgut vacunar i una noia. En tots els casos es va seguir 
el protocol.

Cap professional ha estat contagiat per COVID. Els professionals 
actualment estan tots vacunats. Les noies, també.

Actualment, les noies que surten de permís amb pernocta, a la tornada, 
fan PCR i aïllament sanitari fins tenir-ne el resultat. Si la sortida és 
sense pernocta, no cal fer aïllament sanitari ni PCR, únicament mesures 
de control de símptomes.

Hi ha una part de noies que surten habitualment a l'IES assignat de la 
zona. D'altres segueixen estudis en línia i fan aula al centre i OTE, 
conservant el seu IES de referència de la zona d’origen.

En el desinternament, el procés de revinculació de les noies als recursos 
educatius del territori d'origen és fluid i no presenta dilacions.

Instal·lacions

Es visita l’habitació que en el passat havia estat preparada per fer-hi 
contencions amb subjeccions psiquiàtriques, i es comprova que el llit ja 
no està enclavat al mig i que no porta incorporades les subjeccions. Les 
contencions mecàniques en menors estan expressament prohibides des 
del mes de juny per la Llei de protecció de la infància. 

Expliquen que sempre havien intentat que n'hi haguessin poques, però 
si hi ha una descompensació alta s'ha de fer per evitar que l’adolescent 
es doni cops a si mateix. Només s'utilitzava en casos extrems. Ara ja no 
s'utilitzen. Ara, si és necessari, l'educador practica una contenció física 
i el personal de seguretat només hi entra quan se l'avisa. L'habitació 
també està dotada de càmera d'enregistrament d'imatge i de so.
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2. Unitat terapèutica (UTE) del centre educatiu Els Til·lers del Parc Sanitari 
de Sant Joan de Déu

Equipament de 20 places, mixt (nois i noies), destinat a facilitar la 
rehabilitació i la reinserció social i comunitària d'adolescents i joves 
amb trastorn mental greu (TMG) i conductes transgressores. Respon a 
les necessitats detectades en l'atenció especialitzada de salut mental i 
addiccions per a població atesa en l'àmbit de justícia juvenil.

El nombre més baix de residents va ser de 14, en el confinament. Aquest 
recurs normalment té llista d'espera.

1. La derivació a l’UTE es fa quan en un internament ordinari en un 
centre de justícia juvenil es valora que l’adolescent necessita suport 
terapèutic o un diagnòstic o orientació clínica clars. En l'ingrés, el servei 
SMAT valora quin és el millor abordatge. Potser en el passat hi ha un 
ingrés a l’UCA o la intervenció d'un CSMIJ i quan el jove arriba al centre 
es detecta una necessitat terapèutica. També pot passar que sigui el 
mateix internament l'element estressor que generi un brot. S'ha de 
valorar cas per cas.

2. O bé perquè tenen establerta una mesura terapèutica d'internament 
terapèutic o de tractament terapèutic. La Direcció General ho comunica 
al jutjat.

3. No han de tenir necessàriament una mesura judicial, és una qüestió 
de salut.

L'equip del centre és multidisciplinari, amb professionals de diferents 
àmbits de la salut mental: psiquiatria, psicologia, infermeria, integració 
i educació social. Tot el personal i l'equipament de l’UTE és de Sant Joan 
de Déu.

L’UTE es divideix en dues subunitats: d’una banda, la UT1, amb 12 
places per a casos que requereixen una elevada intervenció clínica, o bé 
que acaben d'ingressar. I, de l’altra, la UT2, amb 8 noves places, per a 
joves més autònoms que conformen una unitat de convivència 
terapèutica educativa, orientada a la màxima reinserció social i 
comunitària.

Les habitacions són com en un sociosanitari (televisor i lavabo a 
l'habitació). També hi ha una càmera (sense so) que permet, per un tema 
de salut, visualitzar les imatges i controlar les estades dels joves a les 
seves habitacions.

Hi ha una confort room, una sala folrada d'escuma (parets i porta), 
malgrat que en el moment de la visita s'observa que l'escuma ha estat 
arrencada. Expliquen que va ser en una contenció que un noi la va 
arrencar i que estan esperant que la reparin. Allà els joves poden 
tranquil·litzar-se en cas que ho necessitin. Disposa d’àudio perquè 
puguin escoltar música i també de càmera amb enregistrament de vídeo 
i so.

Pel que fa a les subjeccions mecàniques al llit, assenyalen que la línia és 
zero contencions, tot i que en determinades situacions d'agitació n'han 
de fer. 
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Disposen d'unes habitacions on fer les subjeccions mecàniques al llit, 
amb enregistrament continu d'imatge i de so. En cas que hi hagi una 
descompensació d'algun noi i que aquestes habitacions estiguessin 
ocupades es faria a la mateixa habitació del noi, que en aquest cas també 
té enregistrament d'imatge i de so, però s'ha d'activar des del control. Les 
contencions són ordenades per psiquiatria i les fa el personal sanitari, 
com també el seu seguiment.

Hi ha un triple registre de la contenció: en l'informe clínic, en el registre 
de contencions i un comunicat judicial. Fan comunicat judicial de 
qualsevol situació que requereixi aplicació de força, no exclusivament de 
les subjeccions mecàniques al llit. La supervisió de les imatges es fa tant 
des del control d'infermeria com des del control d'educadors. 

Un noi fa el trànsit i el procés hormonal per canviar de sexe.

Espais exteriors

S'observa que l'espai exterior és molt gran i que això facilita la 
descompressió si han sorgit conflictes entre iguals, etc. També els joves 
fan moltes activitats a l'aire lliure. Durant el confinament els joves van 
poder gaudir d'aquest espai i no es van sentir tancats.

Volen recuperar el dia de les famílies, data en què venien a passar el dia 
al centre. Aquesta activitat la valoren molt positiva per a tothom i esperen 
poder recuperar-la aviat.

Entrevistes 
realitzades Amb la directora, el gerent, una educadora, una psiquiatra

Recomanacions No se n'han fet.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Centre residencial d'educació intensiva Can Rubió

Data 10 de novembre de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior: 22/05/2019

Descripció

La visita s'inicia amb l'intercanvi d'informació amb el director del 
centre, que informa del següent:

Respecte a la visita anterior, s'ha produït un canvi en el servei i la 
direcció del centre. Només acull noies i el director n’assumeix l'encàrrec 
des del gener de 2020. Pel que fa a la funció, si bé encara és concebut 
com un CREI per a noies amb problemes conductuals, actualment 
només acull joves la majoria de les quals són o han estat víctimes de 
violència sexual. Entre elles, també hi ha una alta prevalença de consum 
de tòxics i de malaltia mental. En algun cas també hi ha alguna noia 
amb retard mental i discapacitat intel·lectual. La majoria també tenen 
vinculació amb el CSMIJ.

L'ocupació del centre és de 15 places presencials més tres places 
reservades en cas que retorni alguna de les tres noies escapolides, una 
de les quals va marxar dos dies abans.

Hi ha dos vies d'accés al centre: per decisió de la DGAIA o escapoliments 
de fa temps.

Atesa l’especialització de facto del recurs, el director explica que el 
centre té el projecte de canviar la funció i especialitzar-se en l'abordatge 
de les violències sexuals, atès el perfil de les noies ingressades, la més 
petita de les quals té 12 anys. Tanmateix, han començat a treballar en 
aquest nou full de ruta, per bé que no disposen de cap professional o 
equip tècnic del camp de la psicologia especialitzat en l'abordatge 
d'aquest tipus de violències. Cal remarcar que, tractant-se d’un CREI, hi 
ha pocs problemes conductuals, la major part són noies que han patit 
maltractament i abús sexual i no disposen d’atenció psicològica.

Cal recordar que en la visita que es va fer al centre l'any 2019 ja es va 
recomanar la provisió immediata de la figura del psicòleg, d'acord amb 
el que disposa el Programa marc de CREI, recomanació que s'havia fet 
en els mateixos termes arran de la visita de l'Equip l'any 2018.

De moment, tan sols és un projecte. Han començat els contactes amb 
tots els agents implicats i que tenen un paper en el protocol que s'ha 
redactat per definir-ne les pautes i els circuits bàsics d'intervenció 
coordinada. D'entrada, segons el protocol, quan una noia ingressa al 
centre se l'empadrona al cap d’una setmana i és donada d'alta al CAP, 
ASSIR, CSMIJ, UFAM de Martorell, Mossos d'Esquadra i Jutjat de Menors. 
També se li fa un reconeixement mèdic en cas que hi hagi sospites de 
conducta sexual de risc o d’haver estat víctima d'algun delicte de 
naturalesa sexual. A continuació, l'equip té 45 dies per fer l'observació i 
redactar l'informe d'intervenció (PEI). Cada tres mesos s’envia un 
informe de seguiment al jutjat. Mentrestant, se li assigna un educador. 
Les noies poden fer videotrucada amb el jutge quan volen.
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Les menors de 16 anys al matí fan escola. Tenen dos mestres del 
Departament d'Ensenyament. L'objectiu és que assoleixin l'ESO. Les 
majors de 16 fan escola a la tarda. Hi ha una noia que fa anglès i una 
altra que fa un curs bàsic de sanitària. També tenen dos mestres de 
tallers. Van tancar el de fusta perquè les eines eren velles i estaven 
malmeses. Ara han començat un projecte nou de jardineria, d'hort i 
planta de flors. L'objectiu és que cadascuna de les noies tingui el seu 
hort propi. També hi ha el projecte de formar les noies en hipoteràpia 
perquè han observat que els va molt bé. Actualment tenen oques, 
gallines i ovelles.

Un cop per setmana el centre parla amb l'EAIA per saber el tipus de 
relació familiar que pot tenir cadascuna de les noies. Les que poden, 
surten el cap de setmana amb la família o referent. Les que no poden, 
bé sigui per perill d'escapolir-se o manca de vinculació familiar, el 
personal educador fa sortides lúdiques amb elles cada dimecres a la 
tarda, d'una hora o hora i mitja. Les que poden també surten de colònies.

La ràtio de personal educador és de 14. L'equip està cohesionat i molt 
implicat. Volen fer canvis en el règim de torns perquè ara són massa 
llargs. També disposen de personal de seguretat privada. S'observa que 
n’hi ha dos a la recepció del centre.

No s'hi fan contencions mecàniques ni farmacològiques. En cas 
necessari, quan una noia està agitada, es fa servir l'habitació d'aïllament 
que hi ha, coneguda com a “espai de reflexió”, on es fa romandre la noia 
acompanyada d'un professional educador. Com a màxim s'hi estan 45 
minuts. En cas que una de les noies ingressi de matinada, també es fa 
servir aquesta habitació, dotada de matalàs, per no destorbar el descans 
de la resta. L'endemà se la reubica en alguna de les habitacions. Hi ha el 
projecte d'adequar-la (com a sala time-out) perquè les noies no es puguin 
fer mal.

Sobre els escapoliments, informen que en la mesura que és un centre 
obert, se’n produeixen sovint i la gestió és molt complexa, ja que falta 
implicació de la mateixa DGAIA. Algunes retornen, però han observat 
una tendència en els darrers mesos i és que marxen cap al nord: França, 
Alemanya i Brussel·les, on el director afirma que viuen en guetos on la 
policia no accedeix. Ell creu que són víctimes de tràfic i que són 
explotades. Considera que les xarxes són poc organitzades, però que sí 
que hi ha homes que les exploten. En alguna ocasió, com mantenen el 
vincle, algunes truquen al telèfon del director, a qui demanen ajuda. En 
algun cas han agafat el cotxe i han anat a recollir-les, però reconeixen 
les seves limitacions per anar més enllà, tot i que han arribat a anar fins 
a Perpinyà i Basilea. En aquest punt es mostra crític, ja que no hi ha 
col·laboració per part de la DGAIA i fa que vagi anar a buscar-les el 
personal del centre, sense instar la col·laboració amb les autoritats i 
forces policials d’aquests altres països. Els Mossos d'Esquadra i la DGAIA 
també són informats d'aquests escapoliments. Les que són víctimes al 
territori (tenen constància que han abusat de dues d'elles a canvi de 
diners i ha estat algun veí del poble) ho han denunciat a la policia. Els 
Mossos d'Esquadra es traslladen al centre per recollir la denúncia. En 
alguns casos les xarxes socials els ajuden a localitzar-les perquè es con-
tinuen comunicant amb les companyes ingressades.
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Sobre els escapoliments, informen que en la mesura que és un centre 
obert, se’n produeixen sovint i la gestió és molt complexa, ja que falta 
implicació de la mateixa DGAIA. Algunes retornen, però han observat 
una tendència en els darrers mesos i és que marxen cap al nord: França, 
Alemanya i Brussel·les, on el director afirma que viuen en guetos on la 
policia no accedeix. Ell creu que són víctimes de tràfic i que són 
explotades. Considera que les xarxes són poc organitzades, però que sí 
que hi ha homes que les exploten. En alguna ocasió, com mantenen el 
vincle, algunes truquen al telèfon del director, a qui demanen ajuda. En 
algun cas han agafat el cotxe i han anat a recollir-les, però reconeixen 
les seves limitacions per anar més enllà, tot i que han arribat a anar fins 
a Perpinyà i Basilea. En aquest punt es mostra crític, ja que no hi ha 
col·laboració per part de la DGAIA i fa que vagi anar a buscar-les el 
personal del centre, sense instar la col·laboració amb les autoritats i 
forces policials d’aquests altres països. Els Mossos d'Esquadra i la DGAIA 
també són informats d'aquests escapoliments. Les que són víctimes al 
territori (tenen constància que han abusat de dues d'elles a canvi de 
diners i ha estat algun veí del poble) ho han denunciat a la policia. Els 
Mossos d'Esquadra es traslladen al centre per recollir la denúncia. En 
alguns casos les xarxes socials els ajuden a localitzar-les perquè es con-
tinuen comunicant amb les companyes ingressades.

El director informa sobre els tres casos més greus i urgents amb 
escapoliment que tenen. Un fa referència a una noia incapacitada 
judicialment, en què l'entitat tutelar es desentén en la cerca d'un recurs 
més adequat. En aquest cas, i en d’altres, el director qüestiona que el 
centre sigui l’adequat des de l’inici, ja que no es tracta de noies amb 
problemes conductuals, i les característiques del centre, obert, fan que 
s’escapoleixin i es posin en perill de tornar a patir abusos sexuals, la 
qual cosa es veu agreujada pel fet que no es pot fer el tractament 
adequat per la situació d’abusos sexuals patida. L'Àrea d'Infància obre 
actuacions d'ofici per a la majoria de les noies ingressades.

El centre continua tenint les limitacions arquitectòniques que tenia. 
Encara no s'ha adequat de manera integral. De moment, s'han fet 
algunes obres de millora. Així, s'ha instal·lat aire condicionat a les 
habitacions. Han canviat sis portes i encara en queden sis més. Tenen 
previst canviar el tipus d'armari.

Durant la pandèmia van adequar dues habitacions per fer-hi els 
confinaments. Són les úniques que tenen bany privat.

Les menors de 16 anys poden fumar fora del centre. Reconeixen que si 
no se'ls deixa fumar, se'n van. Tenen 30 minuts al matí i 30 a la tarda. 

Entrevistes 
realitzades

S'entrevisten set joves i es decideix obrir una AO per a cadascuna de les 
noies que ho requereix.

S'entrevisten dos tècnics del personal educador, un dels quals manifesta 
haver patit la mossegada d'una de les noies escapolides i es queixa de la 
falta de coordinació amb els Mossos d'Esquadra. Diu textualment que 
“de vegades les veiem pels carrers dels poble i no podem fer-hi res”. 
També es queixa de la precarietat dels materials i de les aules, així com 
de la falta de coordinació amb la DGAIA. Un altre coincideix en el mateix 
i afegeix la lentitud de la burocràcia quan troben famílies col·laboradores 
per fer acompanyament i de la seva situació de temporalitat després de 
més de deu anys treballant al centre.



108 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2021

Recomanacions Se'n faran en el marc de les actuacions iniciades.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

A banda d'obrir una actuació per a cadascuna de les noies que ho 
requereixen, també se n’obre una de general sobre el centre per abordar 
tant el perfil de noies ingressades com la manca de recursos per dur a 
terme l’encàrrec que té atribuït. Amb els recursos de què disposen, cal 
remarcar que la bona actuació de la direcció i del personal del centre.
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e. Centre de persones amb discapacitat

Centre residencial Mont-Martí

Data 27 d'octubre de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior: 31/03/2015 

Descripció

Antecedents

La darrera visita de l’MCPT al centre s’havia fet el 31 de març de 2015, arran 
d'algunes queixes rebudes amb relació al tracte que hi rebien alguns infants 
residents.

En el marc d'aquella visita, es van emetre algunes recomanacions:

 Millorar les condicions del centre, especialment de la unitat 5, perquè 
tingui les condicions mínimes de calidesa i confort.

 Garantir la separació d'infants i adults.

 Garantir que el personal tingui formació específica per atendre infants i 
adolescents en situació de discapacitat.

 Posar fi a la pràctica de tancar els nois i noies amb clau, i només fer-ho 
en cas de mesura excepcional de contenció en episodis de violència.

 Garantir que les contencions les practiquen professionals adequats, en 
cas excepcional i de forma proporcional, i que es fan a través de mecanismes 
homologats (valoració mèdica a partir de la documentació lliurada).

Entrevistes realitzades

L'Equip és rebut per la directora i la coordinadora de la Unitat de 
Discapacitats Psíquics (UDP), amb les quals manté un intercanvi sobre la 
situació al centre i el perfil dels usuaris i, concretament, de la unitat de 
discapacitats psíquics per a infants i adolescents.

Informen que hi ha cinc unitats, tres per a adults (36 places) i dues per a 
infants i adolescents (24). Aquesta unitat es divideix alhora en dues més de 
12 places cadascuna, una de les quals per a trastorns de conducta (unitat 
5) i l'altra per a pluridiscapacitats (unitat 4). Els infants i els adolescents 
conviuen barrejats amb joves de fins a 21 anys, amb diferents nivells i 
intensitats. En aquests moments l'infant més petit és una nena de 9 anys.

Totes les places són concertades amb l'Administració i d'aquestes, cinc 
provenen de la DGAIA. Aquest cop no en tenen cap de respir, però en tenen 
reservades dues places, una per a adults i l'altra per a infants. En aquesta 
ocasió informen que en no tenen, de privades.

L'equip tècnic és integrat per: psicòloga, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, monitora de temps lliure, logopeda, treballadora social i 
coordinadora UPD) i, per tant, la forma de treball continua sent 
interdisciplinària. Cada unitat (4 i 5) té el seu equip, però el d'infermeria és 
compartit.
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Pel que fa a l'atenció sanitària, tenen de referència el CAP de Puig-reig i 
treballen en contacte amb el Servei de Salut Mental de Manresa. Estan en 
fase de cerca d'un nou facultatiu perquè en aquests moments el centre 
només té una metgessa que treballa 10 hores i comparteix la seva feina 
amb la unitat d'adults.

Reben la visita de la DGAIA un cop l'any, però no de la Fiscalia.

Pel que fa a les activitats educatives i d'estimulació, es fa constar que el 
centre organitza sortides a la piscina, a l'hípica, passejos per la zona, 
teràpies amb gossos, estimulació sensorial i s'ha introduït recentment amb 
èxit una activitat de realitat virtual.

Exposen que amb els EAIA de referència hi ha coordinació i que els infants 
i adolescents reben visites de manera il·limitada, però per a control de 
COVID i de logística, es demana informar prèviament de la durada.

Informen que el personal no té formació específica per atendre infants i 
adolescents. La psicòloga i la coordinadora de la UDP són les úniques que 
han fet un màster en trastorns de conducta i discapacitat.

Pel que fa a la gestió del centre durant la pandèmia, manifesten que la 
informació es va fer arribar a través de pictogrames, atès que era la millor 
manera de fer-los entendre el que passava. També van comprar tauletes 
per tothom, atès que va haver-hi algun període en què va caldre confinar-
los a les habitacions. Progressivament van recuperar les activitats que es 
feien a l'exterior, per bé que des del principi sortien a caminar en grups 
petits. Fan palès la dificultat de complir les mesures preventives com ara 
dur les mascaretes.

Informen de dos moments amb casos positius. Un a l'abril, coincidint 
amb la primera onada, amb un grup d'adults afectat (9 casos de 12 
usuaris). Un segon al mes d'agost, amb 11 casos de 12 de la unitat de 
trastorns de conducta. En aquests moments tots estan vacunats menys 
tres infants.

Pel que fa a les contencions, informen que l'equip interdisciplinari és qui 
avalua a través de reunions periòdiques la necessitat i el tipus de 
contenció. Sempre avaluen l'ús previ de mesures alternatives, i només en 
cas d'ineficàcia o inviabilitat de les mesures alternatives es determina 
quin tipus de contenció s'utilitza, farmacològica o mecànica. La pauta 
queda prescrita pel metge i se’n deixa constància al registre informàtic. 
També es comunica a la família la valoració efectuada per l'equip i es con-
sensua amb ella la necessitat d'aplicar-la. Posteriorment, en cas d'acord, 
els familiars signen el corresponent document de consentiment informat. 
En cas que la família no ho autoritzi, es fa molta supervisió del cas. 
Exposen que només s'ha donat un cas i, si s'hi haguessin de trobar, farien 
la consulta corresponent al Comitè d'Ètica.

Les prescripcions de les contencions s'avaluen mensualment (canelleres 
i turmelleres), cada quatre mesos (cinturons abdominals) o un cop l'any 
(baranes). Aquestes últimes les consideren com una contenció si es fan 
servir les dues. La directora reconeix que aquest any no ha informat la 
Fiscalia de totes les prescripcions d'immobilitzacions.
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El personal cuidador és qui fa la contenció i, en cas que sigui necessari i no 
es pugui reconduir la situació, es demana el reforç del personal d'infermeria 
o algú de l'equip tècnic, principalment la psicòloga.  Amb tot, informen que 
cada any treballen amb el personal cuidador per reduir el nombre de 
contencions.

S'inicia la visita per la unitat 5. Amb caràcter previ, la directora lliura a 
l'Equip una bata per entrar-hi. Es visita la sala d'estar, que en el moment 
de la visita està ocupada per dos infants acompanyats per una educadora. 
Els nois estan en tràmit de ser escolaritzats. Un d'ells juga amb una tauleta 
i l'altra és al sofà. Els únics elements de calidesa a la sala són uns adhesius 
de dibuixos a les finestres. Una de les finestres només té una porta perquè 
sembla que recentment l'ha trencada un dels nois. Altre mobiliari que hi 
ha: taules, cadires, un sofà i un matalàs a terra. També hi ha televisor i 
aparell d'aire. La sala està videovigilada amb gravació d'imatges i la porta, 
igual que  les finestres, no té maneta. La sala té accés a pati. Hi ha zones 
en què ha caigut la pintura i no hi ha elements de joc ni de joguines a la 
sala. 

Es visiten les habitacions. La majoria menys una són dobles. La individual 
té les subjeccions incorporades al matalàs. La foto de l'infant es penja a 
fora i les habitacions pràcticament no tenen cap element decoratiu més 
enllà d'un plafó amb fotos del jove. També hi ha armaris encastats, un dels 
quals tancat amb clau. L'estat de conservació i manteniment és força 
adequat, per bé que s'observa algun cop a la part baixa de les parets. El 
bany continua sent compartit i té rentamans, un vàter i una dutxa que tan 
sols té sortidor al sostre.

A diferència de l'anterior visita, informen que les habitacions no es tanquen 
amb clau a la nit.

Al passadís hi ha barana, videovigilància i té alguns plafons amb fotos dels 
joves que hi resideixen.  

La unitat 4 és igual que la 5, però presenta un estat de manteniment 
deteriorat. Informen que properament es faran les obres de millora. De 
moment només s'ha reformat la sala comuna, que en el moment de la 
visita està ocupada per tres infants, un adolescent i dues cuidadores. És 
molt més càlida que la de la unitat 5. Una de les cuidadores canvia un dels 
infants i l'altra acarona una de les noies, que està enllitada. L'altre infant 
dorm en un dels sofàs fins que es desperta. L'adolescent es manté al costat 
d'una de les educadores.

Es conclou la visita de les instal·lacions amb la sala de contenció. Té les 
parets encoixinades de color blanc. S'observa que a les parets hi ha alguna 
taca que sembla sang. No disposa de sistema de videovigilància, sinó que 
es vigila a través de la finestra de la porta, contra la qual es pot colpejar 
l'infant o adolescent. És bastant fosca i el sostre és de color blau i hi han 
col·locat unes llumetes.

Per finalitzar la visita, l'Equip demana la llista dels residents amb la data de 
naixement, ingrés i si estan escolaritzats o no. També la llista de 
contencions de les unitats 4 i 5, documentació que es consulta in situ i 
l'equip se n’emporta una còpia, per bé que la directora fa la consulta 
corresponent i demana a l'adjunta signar un document conforme ha estat 
lliurada.
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Descripció

Es revisa la llista de contencions i se’n desprèn el següent: 

 Unitat 4. Cinc persones tenen prescrites subjeccions per risc de caigudes.

 Unitat 5. Vuit persones tenen prescrites subjeccions, en aquest cas per 
risc de fugida i auto/heteroagressivitat. En el registre hi consten una 
contenció farmacològica, quatre subjeccions de canells i turmells, una amb 
baranes, una amb cinturó abdominal, una amb pijama i set contencions 
amb cinturó al llit. Informen que, excepte dues contencions al llit que es 
fan de manera habitual fins que s'adormen, la resta es fan si són 
necessàries.

De les recomanacions que es van fer arribar es constata que, pel que fa a la 
separació entre infants i adults, segueixen havent-hi problemes per 
garantir plaça a residents majors de 18 anys en centres adequats a les seves 
necessitats. Actualment hi ha 10 adolescents majors d'edat ingressats que 
ocupen les 23 places destinades per a infants i adolescents al centre. 
D'aquests, 6 són majors de 21 anys. S'ha de tenir en compte que hi ha llista 
d'espera d'infants i adolescents menors d'edat amb discapacitat per ocupar 
una de les places del centre. Els nois i noies majors d'edat conviuen amb 
els infants i adolescents menors d'edat que resideixen al centre. La divisió 
entre unitats no es fa per raó d'edat ni per sexe, sinó per raó del trastorn de 
conducta associat a la seva situació de discapacitat. Les habitacions 
compartides sí que es comparteixen amb persones del mateix sexe.

Pel que fa a la formació especialitzada, els professionals a qui denominen 
"monitors”, que atenen els infants i adolescents, no disposen de formació 
especialitzada en infància ni educació social, malgrat que alguns d'ells fan 
algun mòdul d'integració social.

Sí que s'indica que s'ha finalitzat amb la pràctica de tancar els nois i noies 
amb clau a les habitacions. Malgrat que entre habitacions comparteixen 
banys, a la unitat de trastorn de conducta, s'observa que no hi ha pany per 
accedir a l'habitació contigua i sí que hi ha pany interior per sortir al 
passadís.

Pel que fa al personal d'atenció, es remarca que durant el dia a la unitat de 
trastorn de conducta, hi ha tres monitors de matí i tres de tarda, i només 
un de nit, que disposa d'una alarma per avisar en cas de necessitat. S'indica 
que, perquè s'adormin, a alguns infants i adolescents se'ls aplica contenció 
mecànica, que, sovint, després d'adormir-se, es retira. En el moment 
d'arribar el monitor de nit els infants i adolescents ja són a les habitacions.

Els infants i adolescents entren a les habitacions a les 21 hores i a les 7 
hores del matí es lleven i es dutxen. Indiquen que no els permeten estar a 
la sala comuna a partir de les 21 hores ni fer cap altra activitat perquè hi ha 
molts adolescents que pateixen trastorns del son i que el fet d'estar 
estimulats els dificulta conciliar la son.

Recomanacions

 Regular les condicions dels recursos residencials on viuen infants i 
adolescents amb discapacitat i els seus drets.

 Formació especialitzada en educació i en infància per als monitors del 
centre que presten atenció a infants i adolescents.

 Major dotació de personal a la nit, especialment a la unitat de trastorn 
de conducta, per evitar contencions prescindibles.
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Recomanacions

 Millorar les condicions de calidesa i personalització de les sales, 
malgrat les dificultats de manteniment exposades, especialment a la 
unitat de trastorns de conducta.

 Dotació de personal mèdic amb la màxima celeritat.

 Facilitar amb la periodicitat necessària la informació sobre contencions, 
immobilitzacions i lesions a la Fiscalia perquè en faci la supervisió.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

L'Àrea d'Infància obre una actuació d'ofici pel que fa als retards i les 
dificultats en l'escolarització i una altra actuació pel que fa a les places 
de la unitat d'infància ocupades per adults.
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V. ESTAT DE COMPLIMENT DE LES 
RECOMANACIONS FORMULADES EN 
ANYS ANTERIORS

1. CONTENCIONS MECÀNIQUES ALS 
CENTRES PENITENCIARIS I DE 
JUSTÍCIA JUVENIL

Per regular l'aplicació de la contenció 
mecànica als centres penitenciaris, la 
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima ha disposat de diversa 
normativa interna que, a criteri de l'MCPT, 
havia de ser revisada per millorar les 
condicions i els procediments en què es 
duien a terme les mesures de contenció de 
la població reclusa. En aquest sentit, en els 
darrers temps, diferents organismes 
nacionals i internacionals, entre els quals hi 
ha el Comitè per a la Prevenció de la Tortura 
del Consell d’Europa i el mateix MCPT han 
incidit en la necessitat d'impulsar canvis 
relatius a la prevenció de les immobilitzacions 
i la desescalada de les situacions conflictes, 
la postura en què s’ha de dur a terme una 
contenció mecànica, la seva durada i el 
personal que hauria de dur-la a terme, entre 
altres qüestions.

En aquest àmbit, l'MCPT ha recomanat que 
la immobilització i la contenció mecànica 
haurien de ser l'última ràtio en la resolució 
de situacions conflictives i, abans de 
recórrer-hi, s'haurien d'exhaurir totes les 
vies no coercitives. Per això, ha posat en 
relleu la necessitat que les mesures de 
desescalada estiguin protocol·litzades i 
dutes a terme per un equip multidisciplinari 
adequadament format i amb capacitat en la 
resolució de conflictes.

Pel que fa a la durada d'una contenció 
mecànica, l'MCPT ha assenyalat que ha de 
ser el temps estrictament necessari, tal com 
disposa la normativa penitenciària aplicable. 
En aquest sentit, l'MCPT ha constatat que 
moltes de les contencions s'excedien en el 
temps i no hi havia cap element que 
justifiqués que la persona seguís 
immobilitzada, atès que les circumstàncies 
que n’havien motivat l'aplicació havien 
desaparegut.

També ha fet palès que el recurs a la subjecció 
mecànica per a fins regimentals no ha de 

tenir elements de càstig. De fet, en cap cas la 
mesura adoptada pot tenir caràcter punitiu.

Finalment, l'MCPT ha recomanat que la 
contenció mecànica sigui una mesura 
exclusivament sanitària pels riscos que 
comporta per a la salut de les persones.

En aquest context, la Secretaria va considerar 
necessari revisar i adaptar la normativa 
interna vigent en aquesta matèria i el mes 
de maig de 2021 va aprovar la Circular 
2/2021, sobre el Protocol d'aplicació dels 
mitjans de contenció en els centres 
penitenciaris de Catalunya, que, entre 
d'altres, instaura la utilització de tècniques 
de contenció verbal per minimitzar l'aplicació 
dels mitjans coercitius en general, i la 
contenció mecànica en particular, i d'altra 
banda, modifica la posició d'immobilització 
a decúbit supí perquè és la menys lesiva 
possible.

Les visites dutes a terme posteriorment a 
l'aprovació de la Circular permeten constatar 
la disminució significativa del nombre i la 
durada de les immobilitzacions al llit. De fet, 
el protocol preveu que l'objectiu és assolir 
zero contencions mecàniques, d'acord amb 
el que han determinat diversos organismes i 
institucions. És per aquest motiu que l'MCPT 
valora positivament el canvi de paradigma 
en l'àmbit de les contencions i, concretament, 
la circular esmentada, en la mesura que 
s'adapta als criteris i als requeriments que 
tant els òrgans de control nacional com 
internacional han traslladat en diverses 
ocasions a la Secretaria de Mesures Penals.

Com a novetat, el protocol preveu que si, 
malgrat la contenció verbal, l'intern 
incrementa el seu nivell d'alteració d’una 
manera que pot posar en risc la seva 
integritat física o la d'altres, la mesura que 
s’ha d’aplicar és l'aïllament provisional en 
una cel·la encoixinada. El protocol també 
preveu que aquesta mena de cel·les es vagin 
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posant en servei als centres penitenciaris 
després de validar-les mitjançant un projecte 
pilot. Una vegada validat el procediment per 
a la utilització de les cel·les encoixinades, es 
preveu que el protocol s'actualitzi incorporant 
la cel·la encoixinada com a mitjà coercitiu 
en substitució de les mesures de contenció 
mecànica al llit. 

Per tant, es preveu que, a partir del moment 
en què els centres disposin d'aquesta 
alternativa, restarà prohibida la utilització 
de la mesura de contenció al llit als centres 
penitenciaris de Catalunya. L'Equip no té 
constància que s'hagi dut a terme el 
programa pilot al CP Brians 2, com disposa la 
Circular, i de les visites als centres 
penitenciaris se’n desprèn que tampoc no 
s'ha fet cap actuació en aquest sentit. 

El 4 de novembre, mitjançant la Moció 35/
XIV, el Parlament de Catalunya va instar el 
Govern a “revisar, amb consulta prèvia als 
interlocutors implicats, la Circular 2/2021, 
sobre el Protocol d’aplicació de mitjans de 
contenció en els centres penitenciaris de 
Catalunya, per a assegurar que els funcionaris 
encarregats de mantenir l’ordre a l’interior 
dels centres penitenciaris tenen la cobertura 
normativa adequada per a fer-ho”.

Posteriorment, el Departament de Justícia ha 
anunciat la intenció de modificar la Circular 
2/2021, atès que, segons les informacions 
publicades, “no és operativa”.

En aquest sentit, l’MCPT suggereix que 
aquesta revisió es faci de manera transparent 
i participada per tots els interlocutors 
rellevants, i que inclogui persones 
especialitzades en el respecte als drets 
humans en l’àmbit penitenciari, i tenint 
present i respectant en tot moment les 
recomanacions formulades pel Comitè per la 
Prevenció de la Tortura i el mateix Síndic de 
Greuges. Qualsevol norma relativa a 
l’aplicació de mitjans de contenció en l’àmbit 
penitenciari ha de tendir a la contenció zero 
i s’ha de basar en la garantia dels drets de les 
persones privades de llibertat, així com en la 
seguretat d’aquestes persones i del personal 
que eventualment hagi d’aplicar la mesura.

En aquest context, l’MCPT ha demanat amb 
caràcter urgent que es faci arribar al 
Mecanisme l’esborrany amb el qual treballa 

la Secretaria. 

En paral·lel, l'MCPT, després de visualitzar 
algunes contencions arran de l'aprovació de 
la nova Circular, s’ha adreçat a la Secretaria 
per demanar informació sobre el motiu pel 
qual l'intern, abans de ser col·locat al llit en 
decúbit supí, amb una inclinació de cap i 
tronc, primer és subjectat per les extremitats 
inferiors amb cintes amb vetes adherents 
en decúbit pron. També ha demanat 
informació sobre la formació que reben les 
persones encarregades de dur-la a terme i 
l'òrgan o el departament responsable de la 
formació.

Addicionalment, el Síndic ha iniciat diverses 
actuacions d’ofici en relació amb casos 
greus d’agressions que han patit funcionaris 
de centres penitenciaris per part d’interns i 
el deure que té l’Administració de prendre 
les mesures necessàries per protegir la 
integritat del seu personal.

Pel que fa als centres educatius de justícia 
juvenil, l’MCPT també ha estat informat 
durant les visites de la disminució del 
nombre de mesures de contenció aplicades 
als centres. 

L’MCPT és del parer que les mesures de 
contenció física s’han d’utilitzar com a 
últim recurs i de forma proporcional, amb 
garantia de la integritat física de la persona 
i en cap cas com a sanció. També cal que es 
facin amb supervisió i que siguin dutes a 
terme per professionals amb formació 
específica, havent destacat la manca de 
justificació del fet que en el cas de centres 
de menors siguin practicades per personal 
extern d'empreses de seguretat quan, en 
canvi, als centres penitenciaris d'adults les 
mateixes mesures són aplicades per 
funcionaris especialitzats.

Pel que fa a les contencions mecàniques, 
destaca el fet que enguany la Llei orgànica 
8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a 
la infància i l'adolescència davant la 
violència, ha modificat la Llei orgànica 
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors (LORPM), i 
ha introduït una nova redacció de l'article 59 
d'aquesta llei, referit a les mesures de 
vigilància i seguretat, que en prohibeix 
l'aplicació.
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El nou redactat de l'article 59 d'aquesta llei 
estableix:

“2. [...] Només és admissible, amb caràcter 
excepcional, la subjecció dels canells de la 
persona que compleix mesura d'internament 
amb equips homologats, sempre que es 
dugui a terme amb un estricte protocol i no 
sigui possible adoptar mesures menys 
lesives.

3. Es prohibeix la contenció mecànica 
consistent en la subjecció d'una persona en 
un llit articulat o a un objecte fix o ancorat a 
les instal·lacions, o a objectes mobles”.

El Síndic havia demanat que es tendís a 
suprimir l'aplicació d'aquesta mesura, amb 
la consideració que s'hauria d'aplicar 
únicament d’acord amb criteri mèdic i amb 
supervisió de professionals de l'àmbit de la 
salut.

El Síndic té previst fer el seguiment de 
l'aplicació del nou marc normatiu que 
restringeix l'ús de les mesures de contenció 
física als centres educatius de justícia i 
prohibeix l'aplicació de mesures de contenció 
mecànica.

2. LA FUNCIÓ DE CUSTÒDIA DE 
PERSONES DETINGUDES PER PART DE 
LES POLICIES LOCALS DE CATALUNYA

El Mecanisme recomana des de 2014 que les 
policies locals que practiquen alguna 
detenció traslladin la persona detinguda 
directament a l’Àrea Bàsica Policial de 
Mossos d'Esquadra i que, a aquest efecte, 
s’estableixi un protocol d’actuació entre 
l'ajuntament corresponent i el Departament 
d'Interior, i encara més si això implica que el 
vehicle de la policia local surti del seu 
municipi. Cal generalitzar aquests convenis, 
agilitar la recepció de les persones detingudes 
per part de les comissaries de la policia de la 
Generalitat i millorar la coordinació entre els 
cos nacional i els locals.

En aquest àmbit, es valora positivament el 
tancament que s'ha fet durant aquests anys 
d'algunes àrees de custòdia, l'esforç per 
esmenar les deficiències en alguns casos, els 
convenis de col·laboració que s'han revisat i 
les noves pautes operatives que s'han 

aprovat a les juntes locals de seguretat 
respectives per al traspàs directe de les 
persones detingudes per les policies locals a 
les dependències de la PG-ME.

A tall d'exemple, hi ha la Guàrdia Urbana de 
Vic, que, en compliment de les recomanacions 
de l'MCPT, va plantejar canvis en l'operativa 
de la gestió de les persones detingudes. En 
aquest cas, es dona la paradoxa que la 
comissaria de la PG-ME és a pocs metres de 
la comissaria de la GUV, per la qual cosa 
l'inspector va demanar que les persones 
detingudes per la GUV entressin directament 
a les garjoles de la PG-ME sense passar per 
les seves, ja que, al final, la destinació eren 
les dependències dels Mossos d'Esquadra. 
Aquest nou sistema de gestió suposa que en 
fer una detenció, la GUV evita mobilitzar 
dues patrulles, una per portar la persona per 
a reconeixement mèdic i fer la minuta i 
l'altra per fer custòdia fins al trasllat a 
dependències dels Mossos d'Esquadra. 
D'aquesta manera s'evita, com ha palesat 
reiteradament l'MCPT, que hi hagi dues 
custòdies de persones detingudes amb la 
pèrdua d'efectius i de temps que això 
comporta.

En la línia d'harmonitzar els protocols de 
coordinació entre la policia local i la PG-ME, 
i seguint amb el cas de l'Àrea Bàsica Policial 
d'Osona, cal posar en relleu que altres 
policies locals han demanat formalment a la 
PG-ME el traspàs directe de les seves persones 
detingudes a les dependències de la PG-ME. 
És el cas de la Policia Local de Manlleu, la de 
Torelló i la de Tona, amb qui s'han establert 
els acords corresponents.

Per contra, encara ara hi ha policies locals (p. 
Ex. la de Santa Coloma de Gramenet) que, 
malgrat que al municipi hi hagi comissaria 
de la PG-ME, són del parer que la custòdia de 
persones detingudes forma part de les seves 
competències.

En aquest capítol, cal posar en relleu la 
decisió de l’Ajuntament de Barcelona, en 
coordinació amb el Departament d’Interior, 
segons la qual, a partir del mes de juliol, 
totes les persones detingudes per la Guàrdia 
Urbana de la ciutat traslladen aquestes 
persones a l’àrea de custòdia de l’ABP del cos 
de PG-ME a les Corts, en compliment de la 
recomanació de l’MCPT.
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Si el cos de policia local més gran de 
Catalunya, i el que lògicament practica més 
detencions i disposa de més nombre de 
comissaries i àrees de custòdia, pot fer el 
pas d’unificar les custòdies amb el cos de 
PG-ME, l’MCPT considera que no hi ha raó 
operativa que justifiqui el manteniment de 
les funcions de custòdia de persones 
detingudes per part de la resta de policies 
locals.

En aquest sentit, hi ha una qüestió legal 
que afecta directament la solució proposada 
pel que fa als municipis que són cap de 
partit judicial. La qüestió ha sortit enguany, 
arran de la visita a la Comissaria de la 
Policia Local de Vilanova i la Geltrú, on es va 
posar de manifest que el secretari municipal 
argumenta que no es pot tancar el dipòsit 
municipal de detinguts perquè Vilanova és 
cap de partit judicial. La mateixa situació es 
produeix en altres municipis caps de partit 
judicial.

L’origen legal del problema es troba en la 
disposició final cinquena de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril de bases de règim local, que 
disposa que:

“A partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, els municipis que siguin cap de partit 
judicial on no hi hagi cap establiment 
penitenciari assumeixen, en règim de 
competència delegada, l’execució del servei 
de dipòsit de detinguts a disposició judicial, 
i la custòdia dels detinguts correspon a la 
policia municipal en funcions de policia 
judicial. L’administració competent en 
matèria penitenciària ha de posar a 
disposició dels municipis a què es refereix 
el paràgraf anterior els mitjans econòmics 
suficients per al manteniment d’aquest 
servei en els termes que preveu la legislació 
sectorial corresponent.”

Si bé es podria considerar que no és el 
mateix un dipòsit municipal de detinguts 
que una àrea de custòdia, lògicament a la 
pràctica la instal·lació és única, fet que xoca 
amb la recomanació del Mecanisme de 
tancar-la.

Les polèmiques sorgides amb posterioritat 
a la Llei de 1985 s’han centrat en les 
implicacions derivades del fet que sigui una 
competència delegada i en l’obligació 

recollida en el segon paràgraf de la mateixa 
disposició final cinquena que l’administració 
competent ha de posar a disposició dels 
municipis els mitjans econòmics suficients 
per al manteniment d’aquest servei. També 
fins a quin punt es pot fer complir en 
aquests establiments la legislació i els 
tractats que reconeixen drets a les persones 
internades. Pel que fa al tema de les 
compensacions, la Generalitat, com a 
administració competent, determina la 
quantitat que cal abonar als municipis. De 
fet, el Defensor del Poble va fer una 
recomanació l’any 2020, en el sentit de 
demanar que l’Administració de l’Estat 
revisés la quantitat que transfereix als 
municipis.

La figura del dipòsit municipal de detinguts 
hi és des de fa 150 anys, quan les institucions 
penitenciàries eren molt escasses i les 
dificultats de comunicació entre municipis 
eren molt elevades. D’altra banda, els 
darrers anys s’ha incrementat 
considerablement el nombre de partits 
judicials. A Catalunya, a més, hi ha una 
situació no prevista en la Llei de 1985: 
l’existència d’un altre cos policial, els 
Mossos d’esquadra, diferent de les policies 
locals, i amb funcions de policia judicial i de 
policia integral a tot el territori català i amb 
instal·lacions repartides per totes les 
comarques del país, incloent-hi els 
municipis cap de partit judicial. Tot indica, 
doncs, que ens trobem davant una regulació 
superada per l’evolució de la mateixa 
societat.

Per fer possible el desitjable tancament de 
les àrees de custòdia o dels dipòsits 
municipals de detinguts en municipis cap 
de partit judicial, el Mecanisme suggereix 
que el Departament d’Interior actualitzi els 
convenis amb els municipis caps de partit 
judicial per tal que siguin les ABP del Cos de 
Mossos d’Esquadra les que assumeixin 
aquesta funció. Hi ha el precedent de 
l’Ajuntament de Puigcerdà, que va sol·licitar 
a l’MCPT conèixer el seu parer sobre 
l’obligació de l’Ajuntament, cap de partit 
judicial, de mantenir obert el dipòsit de 
persones detingudes i, havent consultat 
amb la Direcció General de la Policia, es va 
concloure que no calia. De fet, ja fa anys 
que el tenen tancat.
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En qualsevol cas, la futura Llei de la policia 
de Catalunya, que el Síndic ha reclamat 
reiteradament, hauria d'aclarir els àmbits 
de competència entre la Policia de la 
Generalitat i les policies locals de Catalunya 
en la funció de custòdia de persones 
detingudes.

En paral·lel, cal que les Corts Generals 
revisin el contingut de la disposició final 
cinquena de la Llei de bases de règim local, 
per adaptar-la a la realitat del segle XXI, de 
manera que es deslliurin els municipis cap 
de partit judicial d’aquesta competència 
delegada.

3. DRETS DE LES PERSONES 
DETINGUDES D'ACORD AMB 
L’ARTICLE 520 LECRIM

L’MCPT continua constatant que les visites 
mèdiques a què tenen dret les persones 
detingudes no es fan, amb caràcter general, 
en privat. És per aquest motiu que, d’acord 
amb els termes del Protocol d’Istanbul, l’MCPT 
ha continuat recordant que les visites 
mèdiques s’haurien de fer com a norma 
general en privat i sense presència policial, 
tret que el personal mèdic demani el contrari 
per motius de seguretat. A aquest efecte, cal 
recordar que el dret a una visita mèdica en 
privat només es pot limitar en casos 
excepcionals d’agitació o de risc, i que si la 
persona hi renuncia no se la pot forçar que se 
li faci una exploració.

En el cas de les policies locals, algunes resten 
en espera de les indicacions del personal 
mèdic, o fins i tot han elaborat algun protocol 
amb el centre mèdic de referència per fer les 
visites, amb caràcter general, en privat. En 
canvi, en el cas del la PG-ME, insisteixen en 
les observacions i les consideracions 
formulades en ocasions anteriors. En aquest 
sentit, són del parer que, atès que els efectius 
policials són els responsables de la custòdia 
de la persona detinguda, en el marc d’una 
visita mèdica cal prendre les mesures 
adequades per garantir la custòdia de la 
persona privada de llibertat i la seguretat del 
personal mèdic i dels mateixos agents 
actuants. Posen en relleu que les sales de 
visites dels hospitals i els CUAP no compleixen 
les condicions de seguretat suficient per 
poder fer els reconeixements mèdics sense la 
supervisió física dels efectius policials i que 

en aquests espais hi ha instrumental mèdic 
que pot ser perillós.

Enguany, l’MCPT també ha constatat que en 
alguns partits judicials l’assistència lletrada 
no es presenta dins el màxim de les tres 
hores que preveu la Llei d’ençà que la policia 
comunica la detenció al col·legi de l’advocacia 
respectiu. Per aquest motiu, membres de 
l’Equip s’han reunit amb representants de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
que els han traslladat el seu compromís per 
assegurar que les persones col·legiades, 
especialment les que presten servei al Torn 
d’Ofici, complexin aquests terminis.

Sobre la conducció de persones detingudes a 
disposició judicial, i la petició que va traslladar 
l’MCPT al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) perquè valorés la revisió 
de la segona conducció de persones 
detingudes, es va rebre l’acord adoptat per 
la Secretaria de Govern, en substitució del 
TSJC, en què es comunica que en l’actualitat 
no s’aprecien elements que suscitin la 
necessitat de modificar l’organització de la 
presentació de persones detingudes en el 
partit judicial de Barcelona atenent als 
motius següents:

 A banda de la conducció ordinària a les 9 
i a les 12.30 hores, s’estableixen dos altres 
torns de conduccions extraordinàries; fins a 
les 21 hores, corresponent la competència 
al Jutjat de persones detingudes número 1 i, 
a partir de les 21 hores, al Jutjat d’incidències.

 El Jutjat d’incidències és competent per 
rebre persones detingudes per requisitòries 
nacionals i internacionals durant tota la 
guàrdia de 24 hores. És relativament 
freqüent que es detinguin persones a 
l’Oficina de presentacions situada a la 
mateixa Ciutat de la Justícia i, en aquest cas, 
les persones no són conduïdes a una 
comissaria, sinó que immediatament són 
presentades davant el jutjat de guàrdia 
d’incidències.

 Les persones detingudes han de passar a 
disposició judicial quan els atestats estan 
acomplerts i un cop practicades totes les 
diligències policials inicials. Les conduccions 
extraordinàries, en canvi, no estan subjectes 
a cap tipus de requisit exprés, de manera 
que, un cop conclòs l’atestat, la persona 
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detinguda passa a disposició judicial.

  Les dues conduccions ordinàries 
garanteixen que es puguin tramitar els 
judicis ràpids, ja que s’ha de comptar amb la 
infraestructura necessària per a l’elaboració 
dels dictàmens pericials o les anàlisis de 
droga per part de l’Institut Nacional de 
Toxicologia.

 En l’anàlisi que es va fer de la situació 
durant una setmana del mes de juny, es posa 
de manifest que pràcticament tots els 
atestats als quals feien referència les 
persones detingudes presentades a les 9 
hores s’havien tancat durant la nit anterior i 
els atestats de les persones detingudes que 
van ser presentades en segona conducció es 
van tancar durant el transcurs d’aquell 
mateix matí.

4. CONDICIONS MATERIALS DE LA 
DETENCIÓ A LES ÀREES DE CUSTÒDIA 
DE PG-ME

Durant molts anys, l’MCPT havia destacat la 
necessitat de millorar les condicions 
higièniques d’algunes comissaries de 
PG-ME, en particular les males olors, però 
també la freqüència amb què es renovaven 
les flassades que es lliuren a les persones 
detingudes en les èpoques més fredes de 
l’any.

Arran de la pandèmia s’han reforçat les 
mesures de neteja i desinfecció de les 
comissaries de PG-ME, cosa que s’ha traduït 
en una millora considerable de les condicions 
d’estada de les persones detingudes i dels 
agents de policia que hi presten serveis. El 
fet que s’hagi reduït el nombre de persones 
que passen diàriament per l’ACD també ha 
suposat una millora respecte del dèficit 
estructural de les males olors. Una altra fita 
aconseguida és l’ús individual de les 
flassades en totes les comissaries de PG-ME.

Tanmateix, des d’un punt de garantia de 
drets civils, en les visites a comissaries de 
PG-ME encara es detecten algunes mancances 
que l’MCPT ha denunciat en informes 
anteriors. Malgrat les recomanacions de 
l’MCPT, i la resposta en principi positiva del 
Departament d’Interior, encara no s’han 
instal·lat càmeres de videovigilància a les 

sales de ressenya i identificació de les 
comissaries ni s’han substituït els cascos de 
moto integrals per fer les contencions. 
Puntualment, la DGP ha acceptat el 
suggeriment respecte a la necessitat 
d’instal·lar una càmera de videovigilància a 
la sala d’identificacions d’algunes de les 
comissaries visitades, com és el cas de l’ABP 
Horta-Guinardó o la de Sarrià. Actualment 
aquestes comissaries no disposen de càmera 
de videovigilància, malgrat que aquesta sala 
no queda mai tancada i, si hi ha alguna 
persona per identificar, sempre està 
acompanyada d’algun agent de policia, com 
qualsevol altre locutori o espai ordinari de la 
policia. Amb tot, han informat que està 
sol·licitada o s’estan fent gestions amb el 
servei d’administració per solucionar 
aquesta incidència.

Respecte a la identificació dels agents de la 
PG-ME, quan s’ha detectat algun agent que 
no la portava, s’ha traslladat a 
l’Administració el recordatori i la resposta 
ha estat que s’han fet gestions amb tots els 
efectius del servei per recordar 
l’obligatorietat inexcusable d’anar 
degudament identificats amb el número 
TIP col·locat de forma correcta i visible. 

5. PERSPECTIVA DE GÈNERE EN 
L'ÀMBIT PENITENCIARI I DE JUSTÍCIA 
JUVENIL

El Síndic reitera cada any el seu compromís 
amb les dones privades de llibertat i visita 
les internes que compleixen condemna al 
Centre Penitenciari Wad Ras o en algun 
dels mòduls dels centres penitenciaris 
Ponent, Mas d’Enric o Puig de les Basses, bé 
com a Síndic de Greuges o bé en qualitat de 
Mecanisme Català per a la Prevenció de la 
Tortura. Al llarg de les seves visites i en les 
deliberacions amb el Consell Assessor, 
l’MCPT ha identificat un seguit de 
situacions en què les recluses, pel fet de 
ser dones, pateixen discriminacions o es 
troben en una situació d’una vulnerabilitat 
especial. En els informes que presenta 
anualment davant el Parlament s’esmenten 
algunes d’aquestes circumstàncies, es 
posen en relació amb els estàndards 
internacionals i es proposen mesures per 
oferir millors garanties per a la dignitat de 
les dones privades de llibertat.
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Durant les visites, els membres de l’MCPT 
o del Síndic s’entrevisten amb algunes de 
les internes, funcionàries i personal de 
direcció. La situació de les dones preocupa 
especialment el Síndic, que ja a partir de 
l’any 2016 va voler incloure la perspectiva 
de gènere en la realització dels seus 
informes anuals i, concretament, en els de 
l’MCPT. De fet, com a conseqüència de les 
seves visites, el Síndic o l’MCPT ha formulat 
una sèrie de recomanacions adreçades a la 
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a les Víctimes.

Així, s’han demanat millores per atendre 
les víctimes de violència de gènere, per 
incrementar la formació del personal 
penitenciari en qüestions de gènere, per 
adequar i introduir millores en els mòduls 
en què habiten, etc. També s'han formulat 
recomanacions en matèria d’accés al 
treball, mitjans coercitius, maternitat i 
mòduls semioberts.

Enguany, en la visita de seguiment al mòdul 
de dones del Centre Penitenciari Brians 1, 
es constata que han acabat les obres del 
nou DERT, ubicat a la planta baixa, on hi 
havia l'antic Departament d'Infermeria. 
Bàsicament, el que s'ha fet és reordenar i 
redefinir el nou espai. La tercera planta on 
hi havia l'anterior DERT està deshabitada i 
es fa servir com a unitat polivalent.

També es constata que les dones 
ingressades al DERT no tenen un espai on 
poder fer les videoconferències amb 
familiars amb la privacitat que requereix 
aquest tipus de comunicacions, per la qual 
cosa s'ha recomanat que es busqui un 
espai alternatiu. El mateix passa amb el 
punt Òmnia.

Pel que fa als centres educatius de justícia 
juvenil, d'algunes visites realitzades (unitat 
de noies d'Els Til·lers) es constata un 
abordatge tècnic que té en compte la 
perspectiva de gènere, després d'observar 
que els delictes comesos són relacionats 
en gran mesura amb situacions de 
dependència i/o violència. 

Professionals entrevistats expliquen que al 
Departament s'està apostant molt per la 
formació dels professionals en perspectiva 
de gènere.

En alguns casos, el centre treballa la 
perspectiva de gènere amb professionals 
externs que per assessorar, orientar i 
informar sobre tècniques per introduir un 
enfocament multisectorial. També 
s'observa l'ús de diferents programes 
concrets per treballar l'educació 
afectivosexual (programa Límits; programa 
Mirall; Programa per treballar la violència 
filioparental, entre d'altres).

Així mateix, de les visites realitzades 
s'observa la importància de la intervenció 
amb les famílies, que generalment es fa de 
manera individual, tot i que s'està valorant 
poder avançar cap a una intervenció grupal, 
a fi que les famílies puguin escoltar-se 
entre elles i reflexionar conjuntament. 

6. LA REDUCCIÓ DE LA DIMENSIÓ 
DELS CENTRES EDUCATIUS DE 
JUSTÍCIA JUVENIL

En l'àmbit de la justícia de menors, en el 
marc de les actuacions del Mecanisme 
Català per a la Prevenció de la Tortura, al 
llarg de les visites s'ha constatat que es 
manté la reducció en el nombre 
d'adolescents i joves ingressats en centres, 
que s'inicia l'any 2020 amb la pandèmia, 
després d'un període de fort creixement 
des de 2017.

En el cas del centre Can Llupià, amb una 
capacitat màxima de 201 places, el març de 
2021 l'ocupació és de 66 places. En el cas 
del centre L'Alzina, l'ocupació l'abril de 
2021 se situa en 53 places, amb una 
capacitat màxima de 90 places. El centre El 
Segre, durant la visita efectuada el maig de 
2021, presenta una ocupació de 26 places, 
amb una capacitat de 45. Així mateix, el 
centre Montilivi, durant la visita efectuada 
el 3 de juny, té 12 places ocupades d’una 
capacitat de 22.

Durant les visites efectuades, els equips 
dels centres educatius han informat que la 
reducció de l'ocupació ha comportat una 
millora significativa de la convivència als 
centres, amb una disminució dels conflictes 
i, en general, una millora de les possibilitats 
d'intervenció educativa.

En aquest sentit, cal recordar que, d'ençà 
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de les mesures adoptades l'any 2012, el Síndic 
i l'MCPT ha demanat promoure la creació de 
centres més petits perquè garanteixen de 
forma més efectiva l'atenció individualitzada 
dels adolescents i joves, més enllà del 
manteniment de les ràtios de professionals.

7. RELACIÓ D’INFANTS AMB ELS 
PROGENITORS A PRESÓ

En data 7 d'octubre de 2020, el Síndic va 
emetre una resolució relativa al dret de relació 
d'infants amb progenitors a la presó amb 
diferents suggeriments adreçats al 
Departament de Justícia.

En data 22 d'abril de 2021, el Síndic va rebre 
informació del Departament de Justícia, en 
resposta a aquests suggeriments, que dona 
compte de les actuacions empreses i reflecteix 
la voluntat de seguir avançant en línies de 
treball que incorporin la perspectiva d'infància 
, d'acord amb els suggeriments del Síndic. 
Així, s’estudiarà la possibilitat de constituir un 
grup de treball en col·laboració amb entitats 
de la Taula de Participació Social (TPS) de 
primer nivell per elaborar un document de 
bones pràctiques en les relacions dels infants i 
adolescents amb els seus progenitors 
empresonats. Des del marc de la TPS de primer 
nivell es pot valorar la creació d’estructures 
participatives on els infants i adolescents 
puguin opinar i aportar idees en els processos 

d’elaboració de normativa penitenciària).

 
S’observa que les persones entrevistades 
(internes i professionals dels centres) valoren 
molt positivament la introducció dels mitjans 
telemàtics, arran de la pandèmia de la Covid-
19, per a la relació i les comunicacions 
familiars.

Amb relació a l’adequació dels espais, en les 
visites realitzades s’ha posat en relleu la 
necessitat de millorar els espais, per garantir 
entorns adequats i amigables per als infants. 
En aquest sentit, si bé s’ha posat de manifest 
que centres penitenciaris com Lledoners han 
avançat en aquest sentit, encara falta perquè 
aquesta adequació sigui una realitat en el 
conjunt de les presons catalanes. Així, en el 
cas del Centre Penitenciari de Joves destaca la 
manca d’adequació dels espais de 
comunicacions familiars. Les sales són àmplies 
i lluminoses i tenen previst instal·lar-hi 
aparells de televisió. Són netes i agradables, 
però no estan pensades des d’una perspectiva 
infantil.
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VI. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Pandèmia i drets de les persones privades 
de llibertat. La pandèmia de la Covid-19 ha 
tingut un greu impacte en la vida de les 
persones privades de llibertat en context 
penitenciari i de justícia juvenil. A banda 
de l’afectació a la salut, hi ha hagut mesures 
de limitació dels contactes entre les 
persones internes i entre aquestes i 
l’exterior, restriccions en les activitats de 
tractament i de lleure, que s’han de 
circumscriure a cada mòdul residencial, 
etc. Malgrat que hi ha hagut brots de Covid-
19 en diferents centres i mòduls, els 
protocols de prevenció adoptats i la 
vacunació del personal funcionari i de la 
població reclusa han permès que la taxa de 
contagis als centres hagi estat relativament 
baixa. Així mateix, les visites als centres 
penitenciaris i de justícia juvenil han 
permès constatar que les direccions i els 
equips de professionals han anat adoptant 
mesures i modificant-les en funció de 
l’evolució de la infecció i de les noves 
situacions amb les quals s’anaven trobant 
diàriament.

Cal fer palès el treball intens, col·laborador 
i continu de tot el personal dels centres, no 
només el sanitari, i la tasca de pedagogia 
que s’ha fet des dels equips directius dels 
centres envers les persones internes amb 
relació a la presa de consciència de la 
situació en la qual es trobaven i que 
suposava l’adopció de mesures restrictives 
que afectaven la seva vida diària i la 
comunicació amb les seves famílies.

Si alguna cosa positiva ha portat la 
pandèmia ha estat la generalització de les 
comunicacions a través de videotrucada. 
En un primer moment, com alternativa 
universal a les comunicacions personals. 
Més endavant, com a instrument de 
comunicació per a persones internes els 
familiars de les quals tenen dificultats per 
traslladar-se als centres, sovint perquè 
viuen a l’estranger.

El Mecanisme recomana mantenir i millorar 
aquestes comunicacions telemàtiques. Cal 
garantir espais adequats i cobertura 
suficient per continuar l’experiència de les 
comunicacions via videotrucada. En funció 
de la situació de cada centre. 

 
 Cal revisar els espais dedicats a 
comunicacions per adequar-los, si escau, 
als nous usos de les TIC, tot adoptant 
mesures per garantir la confidencialitat i la 
privacitat de les comunicacions per 
videoconferència.

 Cal augmentar el nombre de dispositius 
per fer videoconferències atès el nombre 
considerable d'usos que se'n fan tenint en 
compte que és un dels centres penitenciaris 
amb més població.

En un altre ordre de coses, les mesures de 
confinament i aïllament que s’han hagut de 
prendre als centres poden haver tingut 
impacte en el benestar mental de les 
persones privades de llibertat. És en aquest 
sentit que l’MCPT recomana que el 
tractament i seguiment de les seqüeles 
psicològiques que pugui haver causat la 
pandèmia sigui una prioritat per als serveis 
penitenciaris de l’Institut Català de la Salut.

Aplicació de mitjans coercitius. Al centres 
penitenciaris, la immobilització i la 
contenció mecànica haurien de ser l'última 
ràtio en la resolució de situacions 
conflictives i, abans de recórrer-hi, s'haurien 
d'exhaurir totes les vies no coercitives. Cal 
que les mesures de desescalada estiguin 
protocol·litzades i les apliqui un equip 
multidisciplinari adequadament format i 
amb capacitat en la resolució de conflictes. 
La durada d'una contenció mecànica ha de 
ser l’estrictament necessària per posar fi a 
la situació d’alteració de la persona 
continguda i, en cap cas, pot tenir caràcter 
punitiu. De fet, a parer de l'MCPT, la 
contenció mecànica hauria de ser una 
mesura exclusivament sanitària.

La Circular 2/2021, en vigor des de l’1 de 
maig de 2021, respon en essència a les 
recomanacions formulades en exercicis 
anteriors per aquesta institució i el Comitè 
per a la Prevenció de la Tortura. Davant 
l’anunci de la intenció de modificar la 
Circular 2/2021, l’MCPT suggereix que 
aquesta revisió es faci de manera 
transparent i participada per tots els 
interlocutors rellevants, i que inclogui 
persones especialitzades en el respecte als 
drets humans en l’àmbit penitenciari, i 
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tenint present i respectant en tot moment 
les recomanacions formulades pel Comitè 
per a la Prevenció de la Tortura i pel Síndic 
de Greuges. Qualsevol norma relativa a 
l’aplicació de mitjans de contenció en l’àmbit 
penitenciari ha de tendir a la contenció zero 
i s’ha de basar en la garantia dels drets de 
les persones privades de llibertat, així com 
en la seguretat d’aquestes persones i del 
personal que eventualment ha d’aplicar la 
mesura.

En el cas dels infants i adolescents en 
qualsevol centre de privació de llibertat, la 
recent adopció de la Llei orgànica 8/2021, de 
4 de juny, de protecció integral a la infància 
i l'adolescència davant la violència, va en la 
línia de les recomanacions que ja havia fet el 
Síndic, en el sentit de suprimir l'aplicació 
d'aquesta mesura a les persones menors 
d’edat, a qui només s’hauria de poder aplicar 
amb criteri mèdic i amb supervisió de 
professionals de l'àmbit de la salut.

Relació d’infants amb els progenitors a 
presó. Les visites realitzades enguany han 
posat de manifest la necessitat de millorar 
els espais de comunicació familiar per 
garantir entorns adequats i amigables per 
als infants. En aquest sentit, si bé alguns 
centres han fet avenços significatius, encara 
falta molt perquè aquesta adequació sigui 
una realitat en el conjunt de les presons 
catalanes.

Cal repensar els espais actuals dedicats a les 
relacions familiars amb més sensibilitat, a fi 
de facilitar que durant les visites es generi 
una atmosfera més acollidora per als infants, 
incloent-hi elements de decoració dels 
espais a escala d'infant. Així mateix, la 
possibilitat de proveir jocs d'entreteniment, 
ninos, llapis de colors, etc. Tot plegat, d’acord 
amb les recomanacions formulades en la 
resolució del Síndic AO 220/2019 i en la 
Recomanació CM/Rec (2018) 5 del Consell 
d'Europa.

Custòdia de persones detingudes per les 
policies locals de Catalunya. El Mecanisme 
recomana des de 2014 que les policies locals 
que practiquen alguna detenció traslladin la 
persona detinguda directament a l’ABP de 
Mossos d'Esquadra i que, a aquest efecte, 

s’estableixi un protocol d’actuació entre 
l'ajuntament corresponent i el Departament 
d'Interior, sobretot si això implica que el 
vehicle de la policia local surti del seu 
municipi. Cal generalitzar aquests convenis, 
agilitar la recepció de les persones 
detingudes per les comissaries de la policia 
de la Generalitat i millorar la coordinació 
entre els cos nacional i els locals.

Garantia dels drets de les persones 
detingudes en l’àmbit policial. L’MCPT 
continua constatant que les visites mèdiques 
a què tenen dret les persones detingudes no 
es fan, amb caràcter general, en privat. És 
per aquest motiu que, d’acord amb els termes 
del Protocol d’Istanbul, l’MCPT ha continuat 
recordant que les visites mèdiques s’haurien 
de fer com a norma general en privat i sense 
presència policial, tret que el personal mèdic 
demani el contrari per motius de seguretat

Així mateix, cal instal·lar càmeres de 
videovigilància en tots els espais que 
conformen el circuit de detenció, des de 
l’aparcament de la comissaria fins a la cel·la. 
En aquest sentit, les comissaries de PG-ME 
encara no disposen de càmeres de 
videovigilància a les sales de ressenya i 
identificació, mancança que s’hauria de 
corregir al més aviat possible

Incorporació de la perspectiva de gènere en 
l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil. 
L’MCPT ha recomanat reiteradament que 
s’incorpori la perspectiva de gènere al 
tractament de les dones i adolescents que es 
troben ingressades en centres penitenciaris 
i de justícia juvenil. Aquesta perspectiva, de 
caràcter holístic, hauria d’implicar revisar 
els mòduls i altres espais de privació de 
llibertat, els programes de tractament que 
s’ofereixen a aquestes persones i repensar 
altres activitats que, sense derivar 
directament de la seva situació penitenciària, 
són imprescindibles per a la millor reinserció 
de les dones i joves en la societat. 

En la mesura que sovint els delictes comesos 
per les dones estan relacionats amb 
situacions de dependència i/o violència cal 
generalitzar els programes que ja hi ha per 
treballar l'educació afectivosexual i la 
violència de gènere i filioparental.
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ANNEX. ENQUESTA A LA POBLACIÓ PRIVADA DE LLIBERTAT RELATIVA 
A LA GESTIÓ DE LA PANDÈMIA EN CENTRES PENITENCIARIS I DE 
JUSTÍCIA JUVENIL 

 

A principis de l’any 2021 es trasllada una enquesta a la població penitenciària d’adults 
i de joves amb l’objectiu de conèixer la seva opinió sobre com viuen la pandèmia. Se'ls 
pregunta, entre altres aspectes, sobre la disponibilitat de material de protecció, la 
informació rebuda, les comunicacions amb familiars, etc. Per dur-la a terme, es demana 
la col·laboració i el suport de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima (SMPRAV) per distribuir les enquestes entre la població penitenciària i recollir-
les. En aquest sentit, la Secretaria envia els qüestionaris a tots els centres entre els dies 
5 i 8 de febrer, acompanyats d'una carta en què s’expliquen els objectius del 
qüestionari. 

L’anàlisi de les dades s’ha fet a partir de la valoració dels resultats obtinguts en 
cadascuna de les preguntes del qüestionari. Això s’ha fet amb les xifres totals 
obtingudes per tots els centres que hi han participat.  

 

DADES IDENTIFICATIVES 

Taula 1. Sexe 

 
De les 1.623 persones que han respost al qüestionari, 1.420 són homes i 144, dones, la 
majoria ubicades al CP Dones i CP Brians 1. 
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Taula 2. Règim de vida 

 
La gran majoria de persones (691) estan classificades en segon grau, seguides, a 
distància, de les que tenen el tercer grau.  

 

MESURES GENERALS DE SEGURETAT SANITÀRIA 

Taula 3. Pregunta 1: Creieu que heu disposat de prou informació al voltant de la 
Covid-19  

 
Un total de 1.153 persones assenyalen que han rebut la informació necessària mentre 
que 417 consideren que ha estat insuficient.  
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Taula 4. Pregunta 2: Quines són les indicacions i recomanacions que us han donat al 
vostre centre? 

 
S’observa que la majoria de les respostes han estat per les categories de “mascareta”, 
“distància” i “higiene”, en què “mascareta” obté 1.051 respostes; “distància”, 715, i 
“higiene”, 675. Les altres dues categories han estat “desinfecció”, amb 197 respostes, i 
“cap”, amb 101.  

El percentatge de les categories està repartit homogèniament en els tretze centres 
analitzats. 

Taula 4. Pregunta 3: Com us ha arribat aquesta informació 

 

MASCARETA HIGIENE DESINFECCIÓ DISTÀNCIA CAP

FUNCIONARIS CENTRE

 SANITARIS MITJANS DE COMUNICACIÓ

FAMÍLIA I/O COMPANYS NINGÚ
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La categoria més repetida és “personal funcionari”, amb 610 respostes, seguida per la 
categoria “centre”, que n’obté 604, xifra que representa gairebé tres quartes parts de les 
respostes de la població reclusa. Tot i això, també cal destacar els resultats obtinguts 
en “mitjans de comunicació”. Les dades obtingudes no difereixen gaire d’un centre a un 
altre.  

Taula 5. Pregunta 4: Aquesta informació estava situada als espais comuns en un lloc 
visible? 

 
Més de 1.600 persones han respost la pregunta, i es constata que 1.296 consideren que 
la informació era als espais comuns, mentre que 236 asseguren que no hi era.  

Analitzant les dades obtingudes per a cada un dels centres, s’observa que hi ha una 
semblança molt important entre els resultats obtinguts entre els centres.  

Taula 6. Pregunta 4.1. I a les cel·les? 

Relacionada amb l’anterior, es pregunta si la informació relativa a la Covid-19 era en 
llocs visibles dins de les cel·les. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Sí  No

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Sí  No



129 
 

A diferència de les dades analitzades anteriorment, en aquesta ocasió els resultats són 
molt més igualats. Tot i que continuen havent-hi més respostes afirmatives (820) que 
negatives (708), hi ha més disparitat, de la qual cosa es desprèn que la informació estava 
més disponible als espais comuns que no pas a les cel·les.  

Taula 7. Pregunta 4.2: En tots els mòduls residencials i als tallers? 

 
A diferència de la pregunta anterior, 1.031 persones creuen que la informació està 
situada en llocs visibles en aquests espais i només 354 consideren que no ho està prou. 

Taula 8. Pregunta 5: Heu disposat de prou mesures d’higiene (gel hidroalcohòlic i 
mascaretes)?  
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S’observa que les dues opcions de resposta estan molt igualades i no hi ha diferències 
significatives  (“Sí”: 837 respostes; “No”: 754).  

Taula 9. Pregunta 6: Heu notat que s’hagin incrementat les mesures de neteja i 
desinfecció al centre? 

 
Mitjançant l’anàlisi de dades s’observa que, arran de la pandèmia, s’han augmentat les 
mesures de neteja i desinfecció. Hi ha 991 persones internes que consideren que s’han 
incrementat les mesures de prevenció mentre que 549, no. 

Les respostes dels centres són similars i no hi ha gaire disparitat d’opinions. 

Taula 10. Pregunta 7: S’ha garantit el distanciament físic en la interacció entre 
interns, i entre interns i professionals? 
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Hi ha 920 persones que consideren que s’ha garantit, amb suficiència, la distància física 
entre interns, i entre interns i professionals. En canvi, 625 són de l’opinió que aquesta 
mesura ha estat laxa en els centres penitenciaris. Els resultats obtinguts en el total dels 
centres són similars. 

RÈGIM DE VIDA I COMUNICACIONS 

Taula 11. Pregunta 8: Se us van oferir alternatives per comunicar-vos amb la família 
i els amics? 

 
Les xifres són clares: 1.290 consideren que se’ls han ofert alternatives, mentre que poc 
més de 214 consideren que no han estat suficients. 

Les dades desglossades per centres mostren que els resultats són molt homogenis entre 
els centres, i que és majoritària l’opinió que se’ls han ofert alternatives.  

Taula 12. Pregunta 9: Creieu que van ser suficients? 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Sí  No

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Sí  No



132 
 

Les dades mostren uns resultats molt igualats, amb unes respostes afirmatives de 763 
i negatives de 710. Aquest quasi empat entre respostes indica que és una qüestió que 
ha generat opinions dispars entre la població reclusa, sense que cap de les dues 
respostes destaqui per sobre de l’altra.  

Taula 13. Pregunta 10: Vau fer ús de la videoconferència o videotrucada per 
WhatsApp?  

 
Amb les dades obtingudes es posa de manifest que l’ús d’aquest mecanisme ha permès 
a la població reclusa comunicar-se amb l’exterior durant la pandèmia. 

Més del 60% dels entrevistats afirmen que alguna vegada han fet ús d’aquest recurs. 
Concretament, 1.094 persones han donat una resposta afirmativa a aquesta qüestió, 
mentre que 404 asseguren que no n’han fet ús.  

Taula 14. Pregunta 11: El confinament al centre ha tingut algun efecte emocional, 
conductual o psicofisiològic? En cas afirmatiu, descriviu com l’heu tractat. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Sí  No

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Sí  No



133 
 

Pel que fa a la primera pregunta, 890 entrevistats han manifestat que van patir algun 
dels efectes en relació amb 558 que van manifestar que no els havia afectat.  

Pel que fa a la segona part de la pregunta, només es veuen reflectides les respostes dels 
que havien contestat afirmativament a la pregunta principal. Les respostes s’han 
classificat en quatre categories: (1) sense tractament, (2) amb ajut de professionals, (3) 
amb medicació, (4) amb activitats.  

 
De la gràfica, se’n desprèn que la major part dels interns que han patit algun efecte 
durant el confinament (785) no han rebut cap tipus de tractament. Les respostes “amb 
ajut de professionals”, “amb medicació” i “activitats per alleujar la pandèmia” han estat 
molt residuals.   

Taula 15. Pregunta 12: El confinament al centre ha tingut algun efecte negatiu pel que 
fa a les activitats i els programes de tractament que teníeu al vostre PIT? En cas 
afirmatiu, descriviu quins:  
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Els resultats obtinguts posen de manifest un resultat bastant igualat entre respostes 
afirmatives (729) i negatives (682).  

Pel que fa a la següent pregunta (12.1), s’ha fet servir una categorització per respostes 
obtingudes: (1) endarreriment/menys sortides programades; (2) endarreriment/menys 
activitats, tallers, programes; (3) endarreriment/canvi en el tercer grau i (4) 
endarreriment/no realització del PIT. 

 
Com s’observa en el gràfic, el principal efecte que ha tingut el confinament és 
l’endarreriment o la realització de menys activitats, tallers i programes, amb 308 
respostes. El segon efecte ha estat l’endarreriment o no realització del PIT, amb 128 
respostes, molt seguida de la tercer categoria “endarreriment/menys sortides 
programades”, amb 122, i, finalment, la categoria amb menys respostes ha estat 
l’endarreriment o el canvi en el tercer grau, amb 36.  

 
 

  

SORTIDA ACTIVITATS TERCER GRAU PIT
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INTERNS QUE HAN PASSAT LA MALALTIA O HAN ESTAT EN 
QUARANTENA 

 
Taula 16. Pregunta 13: Descriviu les precaucions aplicades durant la vostra 
malaltia/quarantena 

 
La resposta majoritària de la població reclusa ha estat “quarantena/aïllament”, amb un 
total de 305. Les altres respostes obtingudes en la resta de categories són menors, però 
destacables. Així, la segona resposta ha estat la desinfecció de zones comunes, l’ús 
obligatori de mascaretes i la distància física, amb 103 respostes. En tercer lloc, hi ha la 
presa de temperatura i PCR en el cas de malalts amb la Covid-19, amb 71 respostes, i 
cap precaució addicional, en cas de malaltia i/o quarantena, amb 53 respostes. 

 

Pregunta 14: Quin és el règim de vida que heu tingut i el mòdul on heu residit? 

En aquesta pregunta no hi ha gràfica disponible perquè no s’han obtingut dades 
nominals, atès que les respostes donades no es poden quantificar.  

  

CAP QUARANTENA PCR DESINFECCIÓ
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Taula 17. Pregunta 15: Vau ser traslladat a l’hospital? 

S’entén que només els interns que han passat la malaltia o han estat en quarantena 
han respost a la pregunta. 

 

.  

La gràfica mostra que la majoria d’interns no van haver de ser traslladats a l’hospital 
arran de la Covid-19. Només 68 van respondre que sí, a causa de complicacions de la 
malaltia, mentre que 385 van respondre que no van requerir atenció mèdica. 

 
Taula 18. Pregunta 16: Vau comunicar-vos amb la família? 

S’entén que la pregunta s’adreçava als interns que havien passat la malaltia o estaven 
en quarantena. 
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La gràfica reflecteix que els resultats obtinguts estan molt igualats. Hi ha 222 interns 
que han respost afirmativament a la pregunta, mentre que 144 hi han respost 
negativament.  

 
VALORACIÓ GLOBAL 

Pregunta 17: En una escala de 0 a 5 (on 0 és la puntuació més baixa i 5, la més alta), 
quina puntuació considera que es mereix aquesta presó en relació amb la gestió del 
coronavirus per part de la direcció del centre penitenciari). Voleu afegir-hi cap 
comentari? 

La valoració mitjana que s’extreu per a tots centres penitenciaris és de 3,136 sobre 5. 
Amb tot, hi ha diversos centres on els enquestats suspenen la gestió de la pandèmia 
per part de la direcció. Els que obtenen pitjor nota són: Mas d’Enric, amb un 2,1, i Ponent, 
amb un 2,3. I els centres oberts són els que obtenen les notes més elevades: Obert de 
Lleida, amb un 3,8; Obert de Girona, amb un 3,9, i Obert de Barcelona, amb un 4. 

 

POBLACIÓ JOVE (CENTRES EDUCATIUS DE JUSTÍCIA JUVENIL) 
Ha respost a l’enquesta un total de 144 joves dels centres següents: L’Alzina, Can Llupià, 
Folch i Torres, Oriol Badia, Montilivi, El Segre i la Unitat Terapèutica Til·lers. 

 

MESURES GENERALS DE SEGURETAT SANITÀRIA 

Pregunta 1: Creieu que heu disposat de prou informació al voltant de la Covid-19? 

 
Com s’observa en la gràfica, la resposta majoritària ha estat que sí que han disposat 
d’informació, amb 113 respostes positives, davant de 29 de negatives.  
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Pregunta 2: Quines són les indicacions i recomanacions que us han donat al vostre 
centre? 

 
Les dues respostes majoritàries han estat les mascaretes i, en un segon lloc, la higiene 
i la distància.  

 
PREGUNTA 3: Com us ha arribat aquesta informació? 

 
El primer que s’observa és que la informació sobre la Covid-19 els ha arribat 
majoritàriament a través del personal funcionari dels centres i també a través de 
qualsevol dels mitjans a disposició del centre. El paper dels mitjans de comunicació, tot 
i no ser tan important com les dues respostes anteriors, també hi té un pes significatiu. 
En canvi, es posa de manifest que la informació rebuda sobre la pandèmia a través de 
familiars, amics o sanitaris ha estat escassa.  

  

MASCARETA HIGIENE DESINFECCIÓ DISTÀNCIA CAP
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SANITARIS MITJANS DE COMUNICACIÓ
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Pregunta 4: Aquesta informació era als espais comuns en un lloc visible? 

 
Dels 144 joves que han respost a l’enquesta, 108 consideren que hi havia prou 
informació visible en espais comuns. En canvi, només 33 consideren que la informació 
era poc visible en els espais comuns.  

 
PREGUNTA 4.1: I a les cel·les? 

 
Es posa de manifest que no tenien informació dins de les habitacions perquè només 20 
han contestat afirmativament que sí que en disposaven. En canvi, 120 han respost que 
no n’hi havia.  
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PREGUNTA 4.2: En tots els mòduls residencials i a tallers? 

 
Les respostes obtingudes estan molt més igualades que en altres respostes analitzades. 
Amb tot, hi ha més joves que han respost afirmativament (80) que negativament (58). 

 
Pregunta 5: Heu disposat de prou mesures d’higiene? 

 
D’acord amb els resultats, s’observa que la majoria d’interns consideren que sí que han 
disposat de prou mesures d’higiene, ja que més de 100 interns ho corroboren davant els 
36 que consideren que han estat insuficients.   
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PREGUNTA 6: Heu notat que s’hagin incrementat les mesures de neteja i desinfecció 
al centre? 

 
Un total de 116 interns consideren que s’han incrementat les mesures de neteja i de 
desinfecció del centre per evitar contagis. En canvi, un 25 dels interns han respost 
negativament a aquesta qüestió. 

PREGUNTA 7: S’ha garantit el distanciament físic en la interacció entre interns, i entre 
interns i professionals? 

 
Un total de 83 joves consideren que s’ha respectat la distància física, ja sigui entre 
interns o entre interns i professionals, però hi ha 57 enquestats que no estan d’acord 
amb aquesta afirmació perquè creuen que l’aplicació d’aquesta mesura ha estat laxa.  
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RÈGIM DE VIDA I COMUNICACIONS 

Pregunta 8: Se us van oferir alternatives per comunicar-vos amb la família i amics? 

 
Els resultats obtinguts són molt clars i reflecteixen que durant el transcurs de la 
pandèmia s’han pogut fer comunicacions entre interns i persones de l’exterior: 120 
joves han respost que sí davant els 20 que han respost que no.  

Pregunta 9: Creieu que van ser suficients? 

 
És la pregunta de tot el qüestionari que ha obtingut respostes més igualades. 
Concretament, 72 joves consideren suficients les mesures de comunicació mentre que 
69 interns consideren poques les mesures adoptades.  
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Pregunta 10: Vau fer ús de la videoconferència o videotrucada per WhatsApp? 

 
En aquest cas, de les dades obtingudes, se’n desprèn que els joves han pogut 
comunicar-se a través d’aquest mètode amb persones de l’exterior. N’hi ha 120 que han 
respost que n’han fet ús davant de 21 que no n’han fet ús. 

 
Pregunta 11: El confinament del centre ha tingut algun efecte emocional, conductual 
o psicofisiològic? En cas afirmatiu, descriviu com l’heu tractat 

 
Són 75 els joves que consideren que el confinament els ha afectat. Per contra, hi ha 64 
joves que han respost que no.  
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Els resultats obtinguts mostren que la gran majoria de joves que van manifestar que sí 
que els havia afectat assenyalen no haver rebut cap mena de tractament (60 joves), 
seguits, a molta distància, pels que manifesten haver disposat de l’ajut de professionals.  

 
Pregunta 12: El confinament al centre ha tingut algun efecte negatiu pel que fa a les 
activitats i els programes de tractament que teníeu al vostre PIT? En cas afirmatiu, 
descriviu quins.  

 
Amb els resultats obtinguts en aquesta gràfica es posa de manifest que hi ha més joves 
que consideren que el confinament no ha tingut cap efecte negatiu (71 respostes) que 
els que consideren que sí que els ha afectat negativament a l’hora de dur a terme les 
activitats i els programes que tenien fixats (64 respostes). 
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Dels 64 que van respondre que el confinament havia tingut algun efecte negatiu, el 
principal efecte va ser dins la categoria “endarreriment/menys activitats, tallers, 
programes”, amb 28 respostes, i “endarreriment/menys sortides programades”, amb 26 
respostes. Les altres opcions han rebut molt poques respostes (2 i 4 respectivament), 
per la qual cosa no es consideren rellevants. 

 
JOVES QUE HAN PASSAT LA MALALTIA O HAN ESTAT EN 
QUARANTENA 

Pregunta 13: Descriviu les precaucions aplicades durant la vostra 
malaltia/quarantena 

 

SORTIDA ACTIVITATS TERCER GRAU PIT

CAP QUARANTENA PCR DESINFECCIÓ
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Es posa de manifest que les principals precaucions aplicades van ser la 
quarantena/aïllament del jove amb símptomes de Covid-19 (38 respostes), i la 
desinfecció més freqüent de zones comunes, l’ús obligatori de mascaretes i la distància 
física entre interns (30 respostes). Hi ha cinc joves que han assenyalat la presa de 
temperatura i PCR en malalts amb la Covid-19 o amb símptomes de la malaltia i cinc 
més han respost que no hi ha hagut cap precaució addicional en cas de malaltia o 
quarantena.  

Pregunta 14: Quin és el règim de vida que heu tingut i el mòdul on heu residit? 

Per a la pregunta 14 no hi ha gràfica disponible ni dades en general recopilades, ja que 
les dades extretes de les enquestes són molt dispars i en cada centre és diferent.  

Pregunta 15: Vau ser traslladat a l’hospital? 

 
Només quatre joves van haver de ser traslladats a l’hospital per complicacions mentre 
que 60 no van necessitar assistència mèdica.  

Pregunta 16: Vau comunicar-vos amb la vostra família? 
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Són 56 els joves que s’han pogut comunicar amb la seva família mentre estaven aïllats 
o en quarantena. Tan sols cinc joves han contestat que no es van poder comunicar amb 
els seus familiars.  

 
VALORACIÓ GLOBAL 

Pregunta 17: En una escala de 0 a 5 (on 0 és la puntuació més baixa i 5, la més alta), 
quina puntuació considera que es mereix el centre en relació amb la gestió del 
coronavirus per part de la direcció el centre penitenciari. Voleu afegir-hi cap 
comentari?  

La mitjana entre els joves enquestats dels set centres és de 3,38 sobre 5. Tot i aquests 
resultats, hi ha qualificacions diferenciades entre uns centres o uns altres. Per exemple, 
el CE Montilivi és el centre que obté una nota més baixa i sense arribar a l’aprovat, amb 
un 2,3 total. El mateix succeeix amb el CE Can Llupià, amb una mitjana de 2,73. A més, 
cal destacar que aquest centre és un dels que té més joves enquestats, amb un total de 
40, per la qual cosa és una xifra molt destacable. Per contrapartida, la puntuació més 
alta obtinguda és al CE Folch i Torres, amb un 4,6 sobre 5, per bé que només van 
contestar a l’enquesta cinc joves. 

Pregunta 18 

 
L’última qüestió és una pregunta oberta en què es dona l’opció als joves de fer 
comentaris si ho consideren oportú.  

D’entre les diverses valoracions recollides, s’ha fet una categorització entre els 
comentaris més destacats i més repetits pels interns. Aquesta categorització s’ha 
dividit en dotze variables: entreteniment, esport i gimnasos, queixes sobre la COVID, 
sortides a l’aire lliure, ús de mascaretes, tracte desigual, necessitat de vacunes, 
agraïments, poques mesures anti-COVID, manca de material, millor menjar, més 
trucades. 

Les categories “ús de la mascareta” i “agraïments” són les més repetides pels joves en 
aquesta pregunta. D’aquestes respostes, se’n desprèn que els interns no porten massa 
bé el fet d’haver d’utilitzar obligatòriament la mascareta. Per contra, fan palesos els 
agraïments envers el centre i el seu personal.  

Unes categories que també reben força respostes són: “esports i gimnasos” i “millor 
menjar”. Alguns d’ells reclamen que es tornin a obrir les activitats esportives i els 
gimnasos que hi havia abans de la pandèmia, i també reivindiquen millores en el 
menjar.  

Finalment, les categories amb menys respostes són: “sortides a l’aire lliure”, “poques 
mesures” i “manca de material”.  
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