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1. INTRODUCCIÓ

Aquest informe recull l’activitat duta a terme al llarg de l’any 2022 pel 
Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants (MCPT). És el dotzè 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.

Després de l’aturada de les visites presencials de l’Equip de Treball de 
l’MCPT entre el març de 2020 i el gener de 2021, i d’un any 2021 amb visites 
durant molts mesos amb un equip més reduït i molt centrades en la gestió 
de la pandèmia de la covid-19 en tota mena d’establiments on hi ha 
persones privades de llibertat, enguany s’ha pogut tornar a una certa 
normalitat quant a la periodicitat de les visites, la composició de l’Equip de 
Treball, la diversitat en els tipus de centres visitats i l’anàlisi dels aspectes 
més estructurals dels riscos de lesió de drets inherents a la privació de 
llibertat.

El nombre de centres visitats enguany ha estat de 33, una xifra superior a 
la de 2021 i ja similar a les del període 2016-2019. La major part de les 
visites (16) corresponen a comissaries de policia, tant de Mossos d’Esquadra 
com de policies locals. També s’han visitat 7 centres penitenciaris (un d’ells 
en dues ocasions), 7 centres d’internament de nois i noies menors d’edat i 
altres centres residencials i sociosanitaris. Destaca, en aquest sentit, que 
s’han tornat a visitar dos centres de caràcter psiquiàtric: la Unitat 
Psiquiàtrica Penitenciària del Centre Penitenciari Brians 1 i el complex 
hospitalari Benito Menni, a Sant Boi de Llobregat.

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. En el cas dels centres d’internament 
de llarga durada (penitenciaris, justícia juvenil, etc.) s’han tornat a prioritzar 
les entrevistes confidencials amb persones privades de llibertat. També es 
compta sempre amb les informacions i les opinions que proporcionen les 
direccions i el personal dels establiments visitats. 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 
que ha fet l’Equip de Treball, en què es recullen, per a cada centre o unitat 
visitada, les principals observacions i conclusions extretes per l’Equip, i 
també les recomanacions que se’n deriven. 

A banda d’això, l’informe presenta també 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 la institució del Síndic de Greuges organitza 
anualment en ocasió del Dia Mundial de les Víctimes de la Tortura. Enguany, 
com ja es va fer l’any 2018, s’ha examinat l’adequació als estàndards de 
respecte als drets humans de la normativa adoptada pel Departament de 
Justícia en relació amb la mesura coercitiva de subjecció mecànica amb 
corretges. Aquesta qüestió ha estat objecte d’un informe monogràfic que es 
va debatre en comissió parlamentària l’octubre de 2022.

En l’apartat institucional, cal destacar el nomenament d’Esther Giménez-
Salinas i Colomer com a síndica de greuges a partir del 14 de juliol de 2022, 
i la consegüent necessitat que el Parlament elegeixi un nou consell assessor 
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del Mecanisme, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 24/2009 
del Síndic de Greuges. En aquest apartat destaca també la celebració per 
novè cop del Dia Internacional de les Víctimes de la Tortura, tal com s’ha 
esmentat més amunt, i la participació de membres de l’MCPT en diverses 
activitats formatives de caràcter nacional i internacional.

Finalment, l’informe inclou un apartat que recull les principals 
recomanacions que es fan a les seves pàgines, i també el seguiment 
d’algunes de les recomanacions formulades pel Mecanisme els darrers anys 
i que encara estan pendents d’acceptació i aplicació per part de 
l’Administració, de manera parcial o total.
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II. LES CONTENCIONS MECÀNIQUES AL SISTEMA 
PENITENCIARI DE CATALUNYA

CONTEXT

Les visites del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura (MCPT) al 
llarg dels darrers anys han permès conèixer nombrosos testimonis de 
persones internes en centres de privació de llibertat, tant d’adults com de 
joves i adolescents, que han patit contencions mecàniques durant 
l’internament. Així mateix, el personal funcionari, altres professionals al 
servei dels centres i les direccions han tingut ocasió d’intercanviar informació 
amb l’Equip de Treball de l’MCPT sobre la pràctica d’aquestes contencions. 
En alguna ocasió, els mateixos membres de l’Equip han estat testimonis 
d’alguna contenció que s’estava desenvolupant en el moment de la visita i 
han pogut comprovar in situ les circumstàncies en què s’havia produït. En 
altres casos, han tingut l’oportunitat d’examinar la documentació pertinent 
i les gravacions del sistema de videovigilància.

Tot plegat ha permès constatar que la praxi a Catalunya de les contencions 
mecàniques regimentals tant en centres penitenciaris com de justícia 
juvenil, i en altres recursos residencials per a adolescents, no sempre és 
plenament respectuosa amb els més alts estàndards de drets humans. 
D’aquesta situació també se n’han fet ressò el Defensor del Poble, en qualitat 
de Mecanisme Nacional per a la Prevenció de la Tortura, que ha elaborat una 
guia de bones pràctiques en contencions mecàniques, i el Comitè per a la 
Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d’Europa en les darreres visites que 
ha fet a l’Estat espanyol. 

L’any 2018, l’MCPT va abordar per primer cop la qüestió de l’ús de pràctiques 
de contenció mecànica a persones privades de llibertat en el marc de la 
cinquena jornada organitzada amb motiu de la commemoració del Dia 
Mundial de Suport a les Víctimes de la Tortura. L’acte va reunir diversos 
experts i professionals dels àmbits mèdic, penitenciari i de justícia juvenil, i 
durant la jornada es van formular unes reflexions sobre aquesta qüestió, que 
giraven al voltant de quatre dimensions de la pràctica de la contenció: el 
deure de prendre mesures efectives per prevenir les conductes disruptives 
de les persones internes, per evitar arribar a la fase de contenció mecànica 
quan aquestes conductes es produeixen; els procediments més adequats per 
aplicar la immobilització i la contenció mecànica; el paper proactiu que han 
de tenir els serveis sanitaris en la supervisió de la contenció, i l’efectivitat de 
les garanties jurídiques en l’aplicació d’aquestes mesures. 

Aquestes reflexions i altres consideracions es van incloure en un estudi que 
es va fer sobre aquest tema i que es va presentar en un capítol específic de 
l’informe anual de l’MCPT 2018. L’estudi fa palesa la importància de la 
prevenció. Des d’aquesta perspectiva, posa en relleu que l’objectiu de 
qualsevol política pública sobre immobilització de persones privades de 
llibertat hauria de ser la contenció zero. És a dir, l’Administració hauria de 
posar en marxa les mesures necessàries per evitar haver d’immobilitzar i 
contenir per mitjans mecànics persones privades de llibertat. Això és 
particularment important a Catalunya, on, segons un estudi publicat a finals 
de 2022 per El Salto, es practiquen contencions mecàniques en una proporció 
desmesuradament superior a la resta del sistema penitenciari de l’Estat (fins 
a tretze vegades més), amb una prevalença relativa més elevada entre les 
dones que entre els homes. Mentre que a la resta de l’Estat les contencions 
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s’han reduït en dos terços entre 2016 i 2021, a Catalunya les dades no han 
variat significativament aquests darrers cinc anys.

Paral·lelament, diferents organismes nacionals i internacionals, entre els 
quals hi ha el CPT i el mateix MCPT, han incidit en la necessitat d’impulsar 
canvis relatius a la prevenció de les immobilitzacions i la desescalada, la 
postura en què s’ha de dur a terme una contenció mecànica, la durada de 
la contenció i el personal que hauria de dur-la a terme, entre altres 
qüestions. 

Per la seva banda, el Defensor del Poble ha recomanat a la Secretaria 
General d’Institucions Penitenciàries que s’ha de tendir a reduir al màxim 
l’aplicació de les subjeccions mecàniques amb corretges com a mitjà 
coercitiu, amb l’objectiu d’arribar a suprimir-les totalment en un futur. 
També ha instat l’Administració perquè incrementi la formació del 
personal sanitari i de vigilància sobre les contencions mecàniques. 

Per regular l’aplicació dels mitjans coercitius, la Secretaria de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV) 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 s’aplicaven les mesures 
de contenció de la població reclusa. 

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

Les visites dutes a terme per l’MCPT amb posterioritat a l’aprovació de la 
Circular 2/2021 han permès constatar que han disminuït el 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 òrgans de control tant 
nacionals com internacionals han traslladat en diverses ocasions a la 
Secretaria. 

No obstant això, el 4 de novembre de 2021, 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, per assegurar que el 
personal funcionari encarregat de mantenir l’ordre a l’interior dels 
centres penitenciaris té la cobertura adequada per fer-ho”. 

Posteriorment, el Departament de Justícia va anunciar la intenció de 
modificar la Circular, atès que, segons les informacions publicades, “no 
era operativa”. La proposta de nova circular i de protocol es va posar a 
disposició de la institució del Síndic de Greuges, entre altres òrgans i 
organismes, perquè en fes una valoració i aportés al·legacions. El text, 
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que va entrar en vigor l’1 d’abril, incorpora algunes aportacions que fa 
l’MCPT, però no totes les que havia formulat i que serien desitjables. 

El 31 de març de 2022, el Síndic de Greuges va lliurar al Parlament de 
Catalunya l’informe Les contencions mecàniques al sistema penitenciari de 
Catalunya. Anàlisi de la praxi i del marc regulador, en què s’analitza la nova 
Circular i el Protocol i es fa una valoració sobre els canvis que s’han fet i 
els que s’han introduït per suggeriment d’aquesta institució. En paral·lel, 
l’informe incorpora les conclusions a les quals va arribar l’MCPT després 
de visualitzar 41 contencions amb subjecció mecànica al llit que van tenir 
lloc al llarg dels anys 2019 i 2020, període durant el qual va estar vigent la 
Circular 2/2007 de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil, reguladora del procediment d’immobilització mecànica. 
Per tant, l’anàlisi de la praxi que recull l’informe deixa fora l’aplicació de 
la Circular 2/2021. 

Posteriorment, el 28 d’abril, la Secretaria va trametre un informe on fa 
una anàlisi tècnica de les observacions i recomanacions recollides en 
l’informe seguint la mateixa estructura. 

El 15 de juny, amb motiu del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de 
Tortura, es va organitzar una nova jornada sobre el respecte dels drets 
humans en la immobilització i la contenció mecànica en persones 
privades de llibertat. En el marc de la IX Jornada es va presentar l’informe 
i es va tornar a debatre sobre aquests mecanismes coercitius. Per fer-ho 
es va comptar amb la participació de representants de l’Administració 
penitenciària, que van presentar la nova Circular 1/2022, i amb 
representants del CPT. 

Finalment, l’informe es va presentar a la Comissió del Síndic de Greuges 
en data 10 d’octubre de 2022. 

LA PRÀCTICA DE LA CONTENCIÓ MECÀNICA SEGONS L’EXPERIÈNCIA 
DE L’MCPT 

Com s’ha esmentat, amb la voluntat de saber el nombre de contencions 
mecàniques amb subjeccions psiquiàtriques que es duen a terme als 
centres penitenciaris i la forma en què es duen a terme, l’Equip de l’MCPT 
va avaluar algunes de les contencions mecàniques gravades i visualitzades 
durant els anys 2019 i 2020. L’estudi es pot trobar en l’annex a aquest 
informe, i conclou que la contenció mecànica es perllonga excessivament 
en el temps un cop superada la situació d’urgència que va obligar a 
utilitzar la mesura; que les contencions s’apliquen majoritàriament al llit 
i, amb caràcter general, per personal de règim interior, fins i tot les que 
són sanitàries; que la posició normal, fins i tot en les contencions 
sanitàries, és de decúbit ventral, no de decúbit supí; que l’existència d’un 
informe mèdic de patologia de malaltia mental o de discapacitat no és un 
impediment per aplicar la contenció mecànica al llit per raons regimentals; 
que en alguns casos hi ha hagut un ús excessiu de la força amb el 
consegüent risc de produir una lesió o causar dolor; o que la notificació 
de l’aplicació i el cessament de la contenció al jutjat de vigilància 
penitenciària es fa de manera conjunta, un cop ha finalitzat la mesura, i, 
en la majoria de casos, l’endemà o uns dies més tard, però en cap cas de 
manera immediata.
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Per la seva banda, la Secretaria informa que entre l’1 de maig i el 31 de 
desembre de 2021 es van produir 352 contencions als centres penitenciaris 
de Catalunya. Els set mesos anteriors n’hi va haver 425. Les dades posen 
de manifest el descens en l’ús d’aquesta mesura, la qual cosa és positiva. 
Tot i això, la reducció és molt lleugera i, per tant, no és prou rellevant des 
del punt de vista quantitatiu, per la qual cosa caldrà veure més endavant 
si aquesta xifra continua baixant per concloure que s’ha assolit l’objectiu 
d’evitar al màxim l’aplicació d’aquestes mesures. 

LA NOVA REGULACIÓ DE LES CONTENCIONS MECÀNIQUES AL SISTEMA 
PENITENCIARI DE CATALUNYA

El sistema penitenciari proscriu amb caràcter absolut els maltractaments, 
tant físics com psíquics. Malgrat això, hi ha algunes ocasions en què, a 
partir de diferents fonaments, l'ús de la força està legitimat. 

L'article 45 de la Llei orgànica general penitenciària (LOGP) estableix la 
possibilitat d'utilitzar els mitjans coercitius que s'estableixin 
reglamentàriament en els casos següents: (1) per impedir actes d'evasió o 
de violència dels interns; (2) per evitar danys dels interns a si mateixos o a 
d'altres persones, i (3) per vèncer la resistència activa o passiva dels interns 
a les ordres que dona el personal penitenciari en exercici del seu càrrec. 

Els mitjans coercitius es poden definir com a mesures de força permeses en 
l'entorn penitenciari en supòsits excepcionals, amb la finalitat de restablir 
la normalitat, i s’utilitzen per impedir conductes que per la seva gravetat 
no es poden contenir de manera menys lesiva. 

Són mitjans coercitius definits reglamentàriament (art. 72 RP), als efectes 
de l'art. 45.1 LOGP: l'aïllament provisional, la força física personal, les 
defenses de goma, els aerosols d'acció adequada i les manilles. Per tant, la 
subjecció mecànica amb corretges no està explícitament prevista ni en la 
Llei ni en el Reglament penitenciari, la qual cosa podria suposar una 
vulneració del principi de legalitat en matèria penitenciària. No obstant 
això, s’ha interpretat habitualment que l’ús d’aquesta mesura és congruent 
amb l’esperit de la Llei penitenciària i el seu Reglament, com una forma 
menys perjudicial, traumàtica i lesiva de subjecció (Instrucció 3/2018 de la 
Secretaria General d’Institucions Penitenciàries).

Aquesta qüestió, però, no és en absolut pacífica, i un mínim requeriment de 
seguretat jurídica exigiria que aquest tipus de mesura coercitiva, molt més 
freqüent que d’altres que se citen al Reglament penitenciari (com els 
aerosols), quedés emparada –o explícitament descartada– en el mateix 
Reglament.

En tot cas, de la reglamentació vigent en el moment de presentar l’informe 
se’n poden destacar alguns aspectes positius que l’Administració 
penitenciària hauria de conservar, amb alguna matisació: 

Primer. La voluntat d’assolir zero contencions mecàniques, d’acord amb el 
que han determinat diversos organismes i institucions de defensa dels 
drets humans, i també l’MCPT.

Segon. Que es mantingui que la contenció mecànica de la persona interna 
al llit ha de ser en posició de decúbit supí i no pron, com es practica en 
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l'àmbit sanitari, tal com demana l’MCPT des de l’informe de 2018 i tal com 
s’indica en els requeriments internacionals.

Tercer. La recuperació del programa pilot de sala encoixinada en una cel·la 
del departament de sancionats del Centre Penitenciari Brians 2 per 
comprovar l’adequació d’aquest mitjà per donar resposta a les diferents 
situacions que motiven l’ús de la contenció mecànica al llit. L’MCPT ha 
tingut l’oportunitat de visitar aquesta sala en una de les visites fetes en 
aquest centre i, en vista de les característiques tècniques del material de la 
sala i de la informació tramesa pels professionals del centre sobre els usos 
que havia tingut, i atès que el pla va finalitzar el mes de setembre, s’ha 
demanat informació a la Secretaria sobre l’avaluació dels resultats de 
l’aplicació del programa pilot i els ajustos que s’hi vulguin fer, si escau. 

Quart. El projecte d'implementació de càmeres i aparells d’enregistrament 
d'àudio a totes les sales d'escorcolls, a les cel·les de contenció i a les cel·les 
d'aïllament de tots els centres penitenciaris. A més, que la contenció quedi 
registrada documentalment i mitjançant la gravació d'imatge i so i estigui 
a disposició de les autoritats judicials i els organismes competents durant 
un temps suficient perquè pugui ser revisada, malgrat que no estigui 
regulat el procediment respecte de l’extracció i la conservació de les 
imatges, ni respecte del període de conservació.

Cinquè. La constitució d'un grup de treball per avaluar l’aplicació correcta 
del Protocol i per analitzar possibles alternatives a la contenció mecànica 
al llit, tot i que es troba a faltar que no s'especifiqui qui en formarà part.

Sisè. Es preveu una avaluació contínua dels protocols, i l’Administració 
estarà pendent de qualsevol millora que es produeixi.

Setè. La formació específica al personal sobre les guies d’actuació 
penitenciària (GAP), que hauria de permetre que tot el personal de règim 
interior conegui els procediments complexos, crítics o de més impacte de 
la pràctica de les contencions per garantir l’aplicació correcta del nou 
Protocol. Entre les diferents GAP sobre les quals s’informa destaca la 
corresponent a la interacció comunicativa en situacions de crisi. 

Vuitè. La prevenció i la intervenció tècnica adequada a les necessitats de la 
població penitenciària com a elements essencials per reduir i prevenir la 
necessitat d’aplicar mitjans coercitius. Destaca i es posa en valor el recent 
Acord de coordinació entre el Departament de Justícia i el Departament de 
Salut per al desenvolupament d’un programa d’atenció a la salut mental i 
les addiccions en el marc de les actuacions dels serveis d’execució penal a 
Catalunya, que preveu oferir una atenció especial a les persones internes 
amb problemes de salut mental i addiccions. En el marc d’aquest acord es 
pacta, entre d’altres, definir el concepte de vulnerabilitat i definir el model 
d’atenció d’aquest col·lectiu, i definir i executar les intervencions necessàries 
per garantir la salut mental de les persones ingressades en centres 
penitenciaris que estan en règim tancat o en departaments especials, o les 
persones amb alta complexitat. 

Tot i això, l’MCPT es mostra crític tant amb la praxi de la contenció que ha 
constatat a partir de l’observació directa i de l’anàlisi dels casos com amb 
alguns aspectes de la regulació actual. 
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 Sobre la desescalada

 Es dedica un capítol molt reduït a la prevenció i a les tècniques de 
desescalada del conflicte mitjançant la contenció verbal. Per aplicar-les, 
el Protocol es remet a les guies d'actuació penitenciària (GAP), de les quals 
no s'ha fet difusió.

 S’afirma que algunes qüestions que plantegem estan regulades a les 
GAP. És el cas de la desescalada verbal, que entenem que està poc regulada 
al Protocol i que és cabdal per assolir el principi de contenció zero. Cal que 
les GAP, com a graó regulador inferior a les circulars i als protocols, estiguin 
publicades a la web d’acord amb el principi de transparència recollit a la llei.

 No es preveu una graduació en l'aplicació dels mitjans de contenció, i en 
particular quan la contenció verbal no hagi servit per aturar el comportament 
de l’intern o per reconduir la situació.

 No hi ha cap apartat relatiu a quin ha de ser el procediment d’actuació en 
cas que es detecti una actuació inadequada o una mala praxi per part dels 
funcionaris actuants. 

 No s'ha recollit el suggeriment de la institució del Síndic segons el qual les 
contencions mecàniques al llit de tipus mèdic que es fan en infermeries 
orgàniques o de salut mental les han de dur a terme professionals sanitaris i 
no de règim interior, com es regula actualment.

 El Departament de Justícia rebutja que les contencions sanitàries les faci 
exclusivament personal sanitari, perquè no hi ha prou dotació d’aquest tipus 
de personal. Cal, doncs, interpel·lar el Departament de Salut perquè faciliti 
més personal sanitari en el marc de l’acord de coordinació entre els dos 
departaments. 

 En aquesta línia, el Departament de Justícia reconeixia que hi ha dos 
centres que no tenen personal mèdic les vint-i-quatre hores del dia: el 
Centre Penitenciari de Joves i el Centre Penitenciari de Dones. S’afirma que 
a Joves aquesta qüestió es resoldrà properament, mentre que a Dones és 
innecessari perquè el nombre de contencions es baixíssim (dues a l’any). Per 
a l’MCPT és imprescindible la presència de professionals de la medecina 
perquè sense aquesta presència no es pot finalitzar una contenció, per la 
qual cosa s’haurà de fer un seguiment d’aquesta resposta. 

 El Departament de Justícia rebutja que totes les contencions tinguin 
caràcter sanitari perquè parteix de la idea que el control sanitari hi és des 
de l’inici fins a la finalització de qualsevol contenció.

 S’estableix que la UHPC, la PHPT i la unitat psiquiàtrica de Brians 2 han 
d’aplicar els seus propis protocols, i no es preveu que aquests protocols 
també siguin aplicables a les persones que resideixen en infermeries 
orgàniques o de salut mental dels centres penitenciaris, com ha suggerit la 
institució del Síndic de Greuges.

 El Protocol omet fixar una durada màxima en l’ús dels mitjans coercitius, 
cosa que el Departament justifica perquè considera que les alteracions 
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violentes no responen a criteris temporals apriorístics, a banda que durant la 
contenció es garanteix una supervisió contínua per part del personal de règim 
interior i mèdic amb l’objectiu de no perllongar-la més del temps estrictament 
necessari. Efectivament, pot semblar difícil que en el Protocol es fixi un temps 
a priori, però tampoc no és acceptable la falta de rigor en el concepte 
indeterminat de temps mínim indispensable. En aquest sentit:

 Cal citar la Instrucció 3/2018 de la Secretaria General d’Institucions Peni-
tenciàries, que estableix que les manilles no es poden emprar més de 30 
minuts i que la subjecció mecànica al llit de durada de més de 8 hores s’ha 
de motivar amb un informe adreçat a la Inspecció.

 Cal, per tant, invertir la lògica amb què s’interpreta el concepte de temps 
mínim indispensable. En lloc de mantenir indefinidament la mesura fins que 
es considera que ja no cal, caldria obligar a aixecar-la en principi, llevat que 
hi hagi elements clars que indiquin que continua sent necessària.

 El Protocol estableix que la comunicació de l'aplicació de qualsevol mitjà 
coercitiu s’ha de fer a l'autoritat judicial “dins de les 24 hores següents a la 
finalització de la mesura”, per bé que segons la normativa penitenciària 
aquesta comunicació s’ha de fer “de manera immediata”. En efecte, la 
comunicació al jutjat de vigilància penitenciària s’hauria de fer tan bon 
punt es produeixi la contenció per evitar que el paper del jutjat en el control 
de les mesures de contenció sigui merament testimonial i es limiti a validar 
la mesura un cop finalitzada. Entenem que la interacció entre el centre 
penitenciari i el jutjat de vigilància penitenciària hauria de tendir a ser en 
aquests casos en temps real, particularment quan la contenció es produeix 
de dia.

 El Protocol no conté cap previsió relativa al nombre mínim i màxim de 
personal de règim interior que ha d’aplicar la mesura de subjecció al llit. 

 Es reconeix que el nombre idoni de professionals per executar la mesura 
de contenció mecànica al llit és de cinc funcionaris o funcionàries més el 
cap d’unitat, cap de servei o coordinador d’unitat especialitzada. L’MCPT 
ha observat un nombre més elevat de personal funcionari present a les 
contencions. 

 El nombre mínim i màxim de funcionaris que han de practicar les 
contencions és una dada que caldria establir al Protocol (o a la GAP). Per 
exemple, la Instrucció 3/2018 esmentada estableix que han de ser com a 
mínim quatre i idealment cinc, a banda del cap de serveis, que és el 
responsable de dirigir i coordinar el procés.

 Per acabar, l’MCPT també denuncia que el Protocol no té en compte la 
perspectiva de gènere pel que fa a l’aplicació de la contenció a internes, atès 
que no considera les característiques individuals de les dones. 
Particularment, des del moment que la subjecció es fa cap per amunt, la 
morfologia de la dona és clarament diferent de la de l’home i és possible 
que la subjecció amb cintes ho hagi de preveure. Si això consta a la GAP, no 
ho sabem. 
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 Segons el Departament, la incorporació de la variable de sexe en la 
recollida de dades i indicadors estadístics es duu a terme des de fa 
relativament poc (setembre de 2021), cosa que valorem positivament. 

 Cal posar en valor que s’ha constituït un grup de treball específic que 
aportarà les millores necessàries en el cas de les contencions a dones 
internes, en la línia de les recomanacions de l’MCPT. 

RECOMANACIONS

A partir de les consideracions anteriors, l’MCPT fa i reitera les recomanacions 
següents: 

1. L'objectiu en l'àmbit dels mitjans coercitius ha de ser assolir zero 
contencions mecàniques i s'ha de basar en la garantia dels drets de les 
persones privades de llibertat i en la seguretat d'aquestes persones i la del 
personal que eventualment hagi d'aplicar la mesura. Per això, cal que 
l’Administració posi en marxa les mesures necessàries per evitar haver 
d’immobilitzar i contenir per mitjans mecànics persones privades de 
llibertat.

2. Mentre les contencions amb subjecció mecànica siguin una realitat, seria 
desitjable que estiguessin recollides com a mitjà coercitiu amb una mínima 
indicació garantista en el Reglament penitenciari.

3. La immobilització i la contenció mecànica hauria de ser l'últim recurs en 
la resolució de situacions conflictives, i abans de recórrer-hi s'haurien 
d'exhaurir totes les vies no coercitives. Només s’hauria d’emprar quan 
totes les alternatives adequades per contenir el risc que la persona interna 
es faci mal a si mateixa o a terceres persones no hagin funcionat.

4. S'han de prendre mesures efectives per prevenir conductes disruptives 
de les persones internes per evitar arribar a la fase de contenció mecànica 
quan aquestes es produeixen, i per adaptar-se als canvis impulsats des 
d'una perspectiva medicosanitària. Per això, és necessari que les mesures 
de desescalada estiguin protocol·litzades i siguin dutes a terme per un 
equip multidisciplinari adequadament format i capacitat en la resolució de 
conflictes.

5. La contenció mecànica hauria de ser una mesura exclusivament sanitària 
pels riscos que comporta per a la salut de les persones. Si bé la immobilització 
física inicial ha de continuar sent regimental, el seguiment, la supervisió i 
la finalització de la mesura de contenció han de respondre exclusivament 
a criteris mèdics.

6. Cal recordar que la subjecció mecànica amb finalitat regimental no ha de 
tenir elements de càstig i en cap cas no pot tenir caràcter punitiu.

7. Cal que l'Administració garanteixi que es publiquen totes les normes o 
procediments d'actuació interns en matèria de mitjans coercitius en un 
exercici de transparència dels serveis penitenciaris.
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8. Tots els professionals penitenciaris han de rebre la formació necessària 
en l'aplicació de les tècniques de desescalada i la formació adequada per 
aplicar, si escau, la contenció mecànica d'una manera correcta. També han 
de rebre formació sobre els efectes que el recurs de la contenció mecànica 
té sobre les persones internes.

9. Cal que es garanteixi la presència física de personal mèdic en tots els 
centres penitenciaris, tant de dia com de nit, inclòs el cap de setmana.

10. Cal que la perspectiva de gènere estigui sempre present com a marc 
d'actuació en l'aplicació dels mitjans coercitius i es tinguin en compte, 
entre altres regulacions internacionals, les Regles de les Nacions Unides 
per al tractament de les internes, conegudes com Regles de Bangkok, que 
manifesten la importància de la perspectiva de gènere en les dones 
privades de llibertat, per lluitar contra els factors actuals de discriminació 
del sistema penitenciari.

11. Caldria que el Departament de Justícia estudiés per què alguns centres 
penitenciaris (sobretot, el Centre Penitenciari Brians 1 i el Centre Penitenciari 
Brians 2) tenen una ràtio de contencions molt més elevada que la resta.
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III. ÀMBIT INSTITUCIONAL

CONSELL ASSESSOR I EQUIP DE TREBALL DEL MECANISME

El 14 de juliol de 2022 va prendre possessió del càrrec com a síndica de 
greuges Esther Giménez-Salinas i Colomer. D’acord amb el que estableix 
l’article 77 de la Llei 24/2009 del Síndic de Greuges, el mandat del Consell 
Assessor del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura (MCPT) 
coincideix amb el del síndic o síndica de greuges. Per tant, en aquella data 
va finalitzar el mandat del consell assessor anterior, que cal renovar 
completament.

El 14 d’octubre la síndica es va adreçar a la vicepresidenta primera del 
Parlament, en funcions de presidenta, per demanar-li que s’iniciés el 
procediment per escollir les persones que formarien part del nou Consell 
Assessor. El 19 d’octubre, la Mesa del Parlament va obrir el termini de 
presentació de candidatures, que, tal com estableix l’article 77 esmentat 
més amunt, han de correspondre als col·lectius següents:

a) Dos membres a proposta de col·legis professionals d’advocats.

b) Dos membres a proposta de col·legis professionals de l’àmbit de la salut.

c) Quatre membres a proposta d’organitzacions no governamentals de 
defensa dels drets humans, especialment de les que treballen per la 
prevenció de la tortura.

d) Dos membres a proposta de centres universitaris de recerca en matèria 
de drets humans.

e) Dos professionals amb experiència en l’àmbit de la prevenció de la 
tortura i en el treball amb persones privades de llibertat.

El termini de presentació de candidatures es va perllongar fins al 2 de 
desembre de 2022, tot i que posteriorment s’ha prorrogat fins al 28 de 
desembre. En el moment de tancar aquest informe, estem pendents que 
finalitzi la convocatòria i que el Ple del Parlament elegeixi les persones que 
integraran el proper consell assessor de l’MCPT.

Durant aquest exercici, i en particular a partir del mes de setembre 
d’enguany, l’Equip de Treball ha continuat fent les visites que es relacionen 
en l’apartat 4 d’aquest informe amb la composició que tenia l’any passat: la 
síndica o algun dels seus adjunts; Mar Torrecillas i Jaume Bosch, nomenats 
per la institució, i la Dra. Olga Casado i Joan Merelo-Barberà a proposta del 
consell assessor sortint.

JORNADES DE DEBAT I ESTUDI 

Durant aquest any, la institució del Síndic de Greuges, com a Mecanisme 
per a la Prevenció de la Tortura, ha participat en diferents activitats 
formatives.
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29 d’abril. L’adjunt general, Jaume Saura, participa en el fòrum sobre 
“Democràcia versus Seguretat”, organitzat a Sabadell pel Fòrum de 
Democràcia Local.

7 d’octubre. L’adjunt general, Jaume Saura, participa en la jornada sobre 
“Transparència i rendició de comptes dels cossos policials a l'Estat 
espanyol", organitzada per les entitats Irídia, Novact i Rights International 
Spain, a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

JORNADA DE COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LES VÍCTIMES DE LA 
TORTURA 

Per novè cop, el Mecanisme va organitzar una jornada de treball al voltant 
del Dia Internacional de les Víctimes de la Tortura. Enguany es va celebrar 
el 15 de juny de 2022 i es va centrar en la regulació de les contencions 
mecàniques en el sistema penitenciari de Catalunya.

La jornada es va poder dur a terme de manera presencial i va comptar, 
després de la introducció a càrrec del síndic Rafael Ribó, amb les ponències 
següents: 

“Els informes i recomanacions del Comitè Europeu de Prevenció de la 
Tortura al voltant de la contenció mecànica”. A càrrec de Mark Kelly, 
membre del Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura (conferència en 
anglès, amb traducció simultània).

“La praxi de la contenció en el període 2019-2020 des del punt de vista de 
l’MCPT”. A càrrec de la Dra. Olga Casado, membre de l’Equip de Treball de 
l’MCPT.

“Presentació de la nova Circular 1/2022”. A càrrec de Brigit Blàzquez, 
sotsdirectora general de Programes de Rehabilitació i Salut, i de Pedro 
Domínguez, sotsdirector general de Centres i Gestió Penitenciària, 
Departament de Justícia.

“Informe del Síndic sobre la contenció mecànica en l’àmbit penitenciari”. A 
càrrec de Jaume Saura, adjunt general al Síndic de Greuges.

La jornada es va cloure amb un debat entre les persones assistents.

RELACIONS INSTITUCIONALS 

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

18 de gener. Reunió del síndic, Rafael Ribó, amb la consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró, en relació amb el projecte d’elaboració d’una circular i un 
protocol de contencions mecàniques al sistema penitenciari de Catalunya

10 de març. Reunió del síndic, Rafael Ribó, amb la consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró, en relació amb el projecte d’elaboració d’una circular i un 
protocol de contencions mecàniques al sistema penitenciari de Catalunya.
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8 de juny. Reunió de l’adjunt general, Jaume Saura, i membres de l’Equip del 
Síndic i l’MCPT amb l’inspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jordi 
Oliveras.

16 de juny. Reunió de l’adjunt general, Jaume Saura, amb representants de 
les entitats Irídia i Novact en relació amb la Comissió Parlamentària sobre 
el Model Policial a Catalunya.

20 de juny. Reunió de l’adjunt general, Jaume Saura, amb Àngel Salvador 
Ferrer, expert en matèria de prevenció de la tortura.

27 de juliol. Reunió de la síndica, Esther Giménez-Salinas, amb representants 
del col·lectiu de funcionaris de centres penitenciaris.

17 d’octubre. Reunió de la síndica, Esther Giménez-Salinas, amb Albert 
Batlle, cinquè tinent d’alcaldia de prevenció i seguretat de Barcelona; amb 
l’intendent major Pedro Velázquez, cap de la Guàrdia Urbana, i amb Maite 
Casado, gerent de seguretat i prevenció.

26 d’octubre. Reunió de la síndica, Esther Giménez-Salinas, amb la 
consellera de Justícia, Gemma Ubasart.

15 de novembre. Reunió de l’adjunt general, Jaume Saura, amb representants 
de l’Equip SIRECOVI de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans. 
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1. METODOLOGIA 

Durant l’any 2022 s’han fet un total de 34 visites a 33 centres, d’acord amb la 
distribució següent:

 Comissaries de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra: 7

 Comissaries de policia local: 8

 Comissaries mixtes policia local – PG-ME: 1

 Centres penitenciaris: 7 (8 visites)

 Unitats hospitalàries penitenciàries: 1

 Unitats hospitalàries psiquiàtriques penitenciàries: 1

 Centres de salut mental: 1

 Centres residencials per a la gent gran: 1

 Centres d’internament de menors:

 Centres d’acolliment: 2

 Centres residencials d’educació intensiva: 4

 Centres educatius de justícia juvenil: 1

Les visites als diferents centres s’han desenvolupat amb normalitat i, com en 
anys anteriors, s’han fet sense avís previ i en horari preferentment de matí o 
tarda. 

Atès el canvi del titular de la institució, les visites han estat dirigides pel 
síndic Rafael Ribó abans del 14 de juliol i per la síndica Esther Giménez-
Salinas després, i també per l’adjunt general o l’adjunta pels drets dels 
infants quan han delegat en un o l’altra. En alguna ocasió, la visita ha 
comptat amb la presència de personal assessor de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana i/o d’Infància del Síndic de Greuges i de la directora de l’Àrea de 
Justícia Restaurativa. En dues ocasions, amb motiu de la visita a la Unitat 
Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya i al complex residencial 
Benito Menni, s’ha comptat amb la col·laboració d’una tècnica externa, 
psiquiatra i metgessa forense, que ja havia acompanyat l’Equip de Treball en 
ocasions anteriors. 

En molts casos la visita ha donat lloc a l’obertura d’actuacions d’ofici i/o 
queixes per part de la institució del Síndic de Greuges. 

Pel que fa a les comissaries de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
(PG-ME) amb àrea de custòdia, totes les visites han estat de seguiment. 

S’han visitat per ordre cronològic la comissaria de la PG-ME a Cornellà, les 
Corts, Mollet, Granollers, Tortosa, Manresa i Vic. Les àrees de custòdia no han 
canviat respecte de les visites anteriors. Amb caràcter general es constata 
que l’estat de manteniment dels espais és adequat, tenint en compte el 
nombre de persones detingudes que hi passen, com és el cas de la comissaria 
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de Cornellà. En la de Mollet destaca com a novetat que a la sala d’escorcolls 
hi ha una cadira ancorada a terra que es va instal·lar arran de la detenció 
d’una persona amb mobilitat reduïda. Tot i això, continua passant que a les 
sales de ressenya no hi ha càmeres de videovigilància i es fan servir cascs de 
moto com a mitjà de contenció. 

Pel que fa al dret de les persones detingudes, les úniques consideracions que 
s’han fet s’estenen a tot el cos de la PG-ME. D’una banda, s’ha indicat que la 
visita mèdica de la persona detinguda s’ha de fer en privat com a regla 
general, tal com recomana el Protocol d’Istanbul. I d’una altra, s’ha recordat 
que la visita mèdica és un dret de la persona detinguda, no és una obligació 
que hagi de complir la policia local abans de posar la persona detinguda sota 
la custòdia del cos de Mossos d’Esquadra. 

Els trasllats de persones detingudes per passar a disposició judicial com a 
norma general també es fan al matí. A vegades, en cerques judicials, la 
comissaria truca al jutjat i aquest acostuma a rebre la persona detinguda 
independentment de l’hora. 

La visita a la comissaria de les Corts, a diferència de la resta, es va centrar en 
l’entrevista amb persones detingudes. Del contingut de les entrevistes se’n 
desprèn, amb caràcter general, que el tracte que han rebut durant la seva 
estada a l’àrea de custòdia de persones detingudes (ACD) ha estat correcte. 
Tan sols una parella denuncia el tracte rebut dels agents de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona quan els van reduir per la força al carrer, qüestió que 
ha investigat el Síndic de Greuges. La queixa més rellevant durant l’estada a 
dependències és que en cap dels casos, llevat d’un, s’ha produït l’assistència 
lletrada dins de les primeres tres hores que estableix la Llei d’enjudiciament 
criminal, per la qual cosa s’han traslladat al Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona les consideracions relatives a assegurar que aquesta assistència es 
presta dins del període de tres hores des que es comunica la detenció. 

Enguany s’ha de destacar la visita a l’oficina policial de la PG-ME al Moianès 
(ABP Bages). Les dependències estan ubicades a la planta baixa de 
l’Ajuntament i, per tant, són compartides amb la Policia Local del municipi. 
Durant la visita es va constatar que l’oficina no té àrea de custòdia, i que 
funciona com qualsevol de les oficines d’atenció a la ciutadania de les 
comissaries de Mossos d’Esquadra visitades. 

En relació amb les comissaries de la policia local o guàrdia urbana, s’han 
visitat les àrees de custòdia de la Unitat d’Accidents de Trànsit de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona i les de les policies locals de Mollet, Granollers, Manresa, 
Sant Fruitós de Bages, Manlleu i Vic. Totes les visites, llevat de la de Sant 
Fruitós de Bages i Manlleu, són de seguiment. 

En el cas de la Policia Local de Mollet les instal·lacions són noves respecte de 
la darrera visita de l’MCPT l’any 2013 i també hi ha àrea de custòdia a la 
planta -1. En el cas de la Policia Local de Granollers es constata que s’han fet 
les modificacions d’acord amb les recomanacions de l’MCPT, en el sentit de 
col·locar càmeres de videovigilància i els cartells informatius que mancaven. 
En els dos casos, en la línia de les recomanacions de l’MCPT, s’ha recomanat 
de nou que renovin els protocols de coordinació existents amb el Departament 
d’Interior perquè les persones detingudes per la policia local traslladin 
directament la persona detinguda a la comissaria de la PG-ME del municipi. 

En el cas de la Unitat de Trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona, es 
constata que s’ha clausurat l’àrea de custòdia de persones detingudes de la 
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Unitat i només és operativa la de la Unitat d’Accidents. Es constata també 
que les instal·lacions continuen sent les mateixes. 

En el cas de la Policia Local de Manlleu i la de Vic, destaca el fet que les 
persones detingudes per ambdós cossos policials entren directament a les 
garjoles de la PG-ME sense passar per les seves, ja que la destinació de tota 
persona detinguda, al final, és les dependències del cos de Mossos d’Esquadra. 
Aquest canvi s’ha materialitzat mitjançant la signatura de nous acords entre 
l’ajuntament respectiu i el Departament d’Interior. En el cas de la Policia 
Local de Sant Fruitós de Bages, la comissaria no ha disposat mai d’àrea de 
custòdia de persones detingudes. 

Les persones detingudes poden exercir el seu dret a una trucada des del 
telèfon d’un dels despatxos o espais de l’àrea. En el cas de les policies locals 
de Granollers i Mollet, es truca al col·legi de l’advocacia respectiu, però 
l’assistència lletrada té lloc a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. 

Pel que fa al reconeixement mèdic, només es trasllada la persona detinguda 
si així ho demana. Si bé les policies locals es mostren flexibles, amb caràcter 
general la visita es fa amb els agents presents, per la qual cosa s’ha recordat 
que la visita s’ha de fer en privat, d’acord amb el Protocol d’Istanbul. 

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

Les visites s’inicien amb un breu intercanvi amb els equips de direcció dels 
centres per conèixer la situació després de la pandèmia, la vigència de les 
mesures preventives i organitzatives que es van aplicar, l’estat d’algunes 
obres iniciades i totes les novetats que vulguin explicar. En el marc de totes 
les visites es monitoritzen espais i s’entrevisten persones privades de 
llibertat i/o personal funcionari. En el cas del Centre Penitenciari de Dones, 
que es va visitar en dues ocasions, la primera visita es va focalitzar en les 
instal·lacions del centre i la segona, en l’entrevista de les internes. 

Pel que fa al protocol covid, es constata que al llarg de l’any els centres 
penitenciaris han estat en procés de desescalada, un procés que s’ha fet 
progressivament, la qual cosa ha suposat recuperar espais que s’havien 
destinat a aquest efecte i acabar amb els grups bombolla. 

També es constata que ha augmentat el nombre de presos ingressats en 
comparació amb les darreres visites, com ha succeït al Centre Penitenciari 
Quatre Camins o al Centre Penitenciari Lledoners. En aquest darrer cas 
l’increment de població ha suposat que els mòduls estiguin gairebé al límit 
de la seva capacitat. 

La visita al Centre Penitenciari Brians 1 es va centrar en la visita del 
departament d’ingressos i del departament de règim tancat i en l’entrevista 
als interns de cadascun dels dos departaments. Es va constatar l’antiguitat 
del centre i que calen reformes estructurals d’alguns dels espais, com el 
departament d’ingressos. 

En la visita al Centre Penitenciari Brians 2 es va constatar que el centre es 
troba en un moment de transició pel que fa a la implementació i l'execució 
de nous programes de tractament, i atesa la distribució de la població 
penitenciària. Es va proposar programar per a més endavant una nova visita 
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al centre per conèixer l'estat del projecte de canvi iniciat i per fer més 
entrevistes. Es va aprofitar la visita per inspeccionar la cel·la encoixinada. 

Al Centre Penitenciari de Dones es van fer dues visites. Durant la primera, es 
van visitar les instal·lacions i es van observar les obres de millora que s’hi 
han fet. D’una banda, s’ha ampliat l’habitació per fer les comunicacions de 
convivència amb infants fins als onze anys, i d’una altra, a l’habitació on es 
fan les contencions s’hi ha instal·lat una càmera de gravació d’imatges i s’hi 
ha penjat el cartell informatiu que pertoca. La segona visita es va centrar a 
fer entrevistes a les internes, diverses d’individuals i una de grupal, per a les 
quals l’Equip es va dividir en tres grups. 

Pel que fa al Centre Penitenciari Lledoners, es va visitar el mòdul 1, on està 
prevista la construcció d’unes cabines des d’on els interns podran fer 
trucades telefòniques o videotrucades gratuïtes a través d’un sistema de 
biometria per controlar els interns que parlen i els familiars amb qui parlen. 
L’Equip també es va entrevistar amb interns dividint-se en dos grups, i va 
constatar que el Departament especial de règim tancat (DERT) està molt ple 
en comparació amb la darrera vegada que es va visitar, si bé molts dels 
interns procedeixen d’altres centres penitenciaris. 

Al Centre Penitenciari Quatre Camins, les obres encara no han finalitzat. Pel 
que fa a la cobertura telefònica, es va informar l’Equip que continua la 
mateixa problemàtica. L’Equip també es va dividir en dos grups i va visitar, 
després de molt de temps, el departament de mesures de seguretat, on 
resideixen interns que, per les seves característiques, podrien estar en risc si 
es barregessin amb la resta (policies, militars, càrrecs públics, etc.). També es 
van entrevistar alguns dels interns que hi resideixen. 

En aquesta ocasió no es va recollir cap denúncia o queixa de presumptes 
maltractaments, o tractes cruels, inhumans o degradants. En tots els casos, 
les queixes tenien relació amb aspectes relatius al règim de vida al centre, 
l’organització, el tractament o l’alimentació, que són aspectes en els quals 
l’MCPT fa temps que treballa. 

Pel que fa al Centre Penitenciari Mas d’Enric, destaca com a novetat 
l’increment d’interns al departament de règim tancat, fins al punt que ha 
arribat al límit de la seva capacitat. Es van entrevistar interns d’aquest 
departament i del departament de dones, la majoria de les quals va coincidir 
que eren a tallers. De fet, moltes de les recomanacions que es van fer arran 
de la visita tenen a veure amb la millora de les condicions ambientals i 
funcionals de l’àrea de tallers, com ara la instal·lació de més ventiladors. 

Finalment, la visita al Centre Penitenciari Puig de les Basses es va focalitzar 
a visitar i entrevistar interns del DERT i les internes del mòdul de dones, que 
en el moment de la visita es trobaven al mòdul. En el cas de les dones, es va 
fer una entrevista grupal i després es van recollir algunes queixes individuals. 

Pel que fa als centres d’internament de menors, s’han tornat a visitar els 
centres residencials d'educació intensiva (CREI) Mas Ritort, Els Castanyers i 
El Pedrenyal. Per primera vegada s’ha visitat el centre residencial La Roureda, 
el primer CREI de les comarques de Lleida. En tots tres casos, la visita es va 
iniciar amb l’intercanvi d’informació amb l’equip directiu del centre. A 
continuació es va visitar el centre i es van entrevistar alguns dels menors 
ingressats, que van ser escollits aleatòriament, i alguns professionals de 
tractament. També es va revisar el llibre de contencions. 
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En el cas de Mas Ritort, un centre només per a noies, es va constatar que les 
instal·lacions no havien variat, per bé que es recomana condicionar els 
espais per fer compatible la supervisió i el control propis de l’encàrrec del 
centre amb unes condicions de calidesa i confort que permetin que el centre 
s’assembli a una llar familiar en la mesura que sigui possible. Els Castanyers 
és un centre per a nois, que tampoc no ha canviat respecte de la visita 
anterior. A banda d’entrevistar alguns dels nois ingressats, l’Equip també va 
entrevistar les psicòlogues del centre. La Roureda, en canvi, acull nois i noies, 
i la visita també es va centrar en l’entrevista d’alguns dels joves i d’una 
educadora. A El Pedrenyal, centre de nois, la visita es va focalitzar en 
l’entrevista amb alguns dels joves ingressats. En tots els casos, el relat dels 
joves és força coherent i permet afirmar amb caràcter general que, malgrat 
el rigor del règim disciplinari, no hi ha cap traça de maltractament o tracte 
degradant en els centres visitats. 

Quant a centres d’acolliment, s’ha visitat per primera vegada el centre 
d’acollida Oikia de Girona, un dels centres que ofereix places d’acolliment i 
urgència a les comarques gironines, gestionat per la Fundació Resilis, i que 
acull joves menors d’edat amb perfil molt variat. Es van entrevistar alguns 
dels joves i la direcció del centre. També es van visitar les instal·lacions. La 
visita va donar lloc a l’obertura de diverses actuacions d’ofici per part de 
l’Àrea d’Infància del Síndic de Greuges, arran d’alguns problemes que es van 
observar o que es van traslladar des del mateix centre. 

També s’ha visitat per primera vegada el centre d’acolliment Almacelles de 
Sant Joan de Déu, que atén adolescents autòctons i estrangers sense referents 
familiars majors de dotze anys mentre se’n fa l’estudi i es formula la proposta 
de recurs. En aquesta ocasió, es va fer una entrevista col·lectiva amb 
adolescents de la Llar 1. En general, es van mostrar satisfets amb el centre, 
si bé també van manifestar el desig de poder fer ús del mòbil. Les mancances 
principals estan relacionades amb les instal·lacions del centre, que tenen 
alguns dèficits estructurals i els manca calidesa. 

Pel que fa als centres educatius de justícia juvenil, enguany només s’ha 
visitat L’Alzina, que segueix en la línia de no arribar a la seva capacitat 
màxima. Es constata també que s’han deixat d’aplicar les contencions 
mecàniques amb subjeccions psiquiàtriques. Es van entrevistar alguns dels 
joves, que en general fan una valoració positiva del centre però es continuen 
queixant del menjar i del fet que consideren les contencions desproporcionades. 
En canvi, fan una valoració molt positiva de les videotrucades. 

Quant a les unitats hospitalàries i en el marc de les visites de seguiment, s’ha 
visitat novament el Pavelló Hospitalari de Terrassa, i s’ha posat l’accent en 
les instal·lacions del centre, l’entrevista amb el coordinador del pavelló i el 
director assistencial, i l’entrevista amb pacients. Com es pot observar a la 
fitxa, cal destacar que els pacients entrevistats manifesten que s’hi troben 
bé. Per contra, un pacient ingressat a l’habitació número 23, en observació i 
vigilància continuada per ser sospitós de portar alguna substància a l’interior 
del cos, mostrava la seva disconformitat pels dies que feia que estava 
ingressat. Arran d’aquesta queixa, el Síndic de Greuges va obrir una actuació 
d’ofici. 

L’altra unitat hospitalària de custòdia que s’ha visitat és la Unitat Hospitalària 
Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya (UHPP-C). L’objectiu de la visita va 
ser fer un seguiment de la darrera, que es va fer el 2014, i conèixer com 
s’apliquen les contencions físiques en l’àmbit sanitari, una qüestió respecte 
de la qual s’han fet diferents propostes de millora. 
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Seguint en l’àmbit de la salut mental, s’ha tornat a visitar el complex de 
salut mental Benito Menni. És una visita multidisciplinària de seguiment, en 
el marc de la qual s’han analitzat més unitats que en la visita anterior. En 
concret, les unitats d’aguts, de llarga estada, de diversitat funcional i l’UCA. 
S’ha prestat una atenció especial al compliment de les mesures penals 
alternatives, als ingressos i a les contencions. 

Finalment, s’ha visitat una residència assistida per a la gent gran, concertada 
amb la Generalitat de Catalunya. A banda de les condicions materials, s’ha 
prestat atenció a les condicions funcionals del centre, com les ràtios, les 
activitats, els menús, les contencions i els ingressos, entre altres aspectes. 
Com en altres llars residencials visitades per l’Equip de l’MCPT, s’ha constatat 
que el perfil majoritari de les persones residents ha canviat radicalment en 
les darreres dècades, en el sentit que la residència és cada cop menys una 
llar i més un sociosanitari, amb un nombre important de residents que tenen 
un deteriorament cognitiu molt important. 
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2. Visites realitzades: observacions, recomanacions i respostes rebudes

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

Comissaria de la PG-ME a Cornellà

Data 12 de gener de 2022

Número de visita
Visita de seguiment

Anterior: 22 de maig de 2013 

Descripció

L’Equip és atès pel sotscap de l’àrea bàsica policial (ABP) Cornellà, el 
cap d’Unitat d’Investigació i una agent de l’ABP.

En el moment de la visita no hi ha cap persona detinguda.

Aquesta comissaria es fa càrrec de totes les detencions que fan els 
Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Cornellà, que, tal com recomana 
l’MCPT, no disposa d’àrea de custòdia de persones detingudes (ACD). El 
protocol per a la Policia Local és el següent: trasllada directament les 
persones detingudes a l’ABP, on es redacta la minuta, amb l’acta 
d’oferiment de drets. Les persones detingudes han d'haver passat 
prèviament i necessàriament per reconeixement mèdic. Aquesta 
comissaria també cobreix el municipi de Sant Joan Despí, però com 
que pertany a un partit judicial diferent, les persones detingudes les 
traslladen a la comissaria de Sant Feliu de Llobregat.

Els agents policials són presents durant la visita mèdica. El CUAP és qui 
acostuma a subministrar la medicació que requereix la persona 
detinguda. La comissaria no es queda en cap cas medicació, sinó que 
la persona detinguda passa a disposició judicial amb el seu informe 
mèdic i la medicació escaient.  

L'ACD no ha canviat respecte de la visita anterior. En aquesta ocasió es 
torna a observar que l’estat de manteniment és adequat, concretament 
el de les parets i les bancades d’obra de les cel·les, tenint en compte el 
nombre de persones detingudes que hi passen. Segons dades facilitades 
per la mateixa comissaria, l’any 2021 van passar-hi 1.072 persones, 407 
de nacionalitat espanyola. De les 1.072, 280 eren dones.

En el cas de menors, sempre s’està en espera del que decideix la 
Fiscalia de Menors.

Pel que fa a les mesures de protecció per evitar contagis, s'informa que 
arran de la pandèmia s’han intensificat. El criteri és ubicar una persona 
detinguda per cel·la. Si estan totes ocupades les persones són repartides 
entre les comissaries d’Esplugues i Hospitalet de Llobregat, un cop feta 
la comunicació pertinent al jutjat. Amb caràcter general no s'ocupen 
totes.
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Descripció

S’observa que hi ha diversos dispensadors de gel hidroalcohòlic sobre 
una de les taules de recepció de les persones detingudes. També hi ha 
cubells de rebuig de mascaretes i flassades repartits per l’ACD. Les 
flassades han passat a ser d'ús individual i estan desades en una capsa. 
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, i és on hi ha el telèfon a disposició de la persona detinguda. 
També hi ha un portàtil que es fa servir per a les declaracions.

Pel que fa als mitjans de contenció, continuen sent els mateixos: cascs 
de moto, cintes de subjecció i escut invertit.

Pel que fa als trasllats de persones detingudes a disposició judicial, com 
a norma general es fan al matí, a les 9.00 hores de dilluns a dissabte i a 
les 10.00 hores diumenge i festius. A vegades, en cerques judicials 
sobretot, es truca al jutjat i aquest acostuma a rebre les persones 
detingudes independentment de l’hora.

Entrevistes 
realitzades En el moment de la visita no hi havia cap persona detinguda.

Recomanacions

L’estat de les dependències de l’àrea de custòdia és adequat. Tot i això, tal 
com passa en la majoria de dependències del cos de la PG-ME,

 Cal instal·lar càmeres de videovigilància a la sala de ressenya, per 
assegurar que tot el circuit que recorre la persona detinguda queda 
enregistrat.

 Cal modernitzar els mitjans de contenció amb cascs antitrauma.

Pel que fa als drets de les persones, les úniques consideracions a fer 
tampoc no són privatives de la comissaria de Cornellà, sinó que es poden 
estendre a tot el cos de la PG-ME:

 La visita mèdica és un dret de la persona detinguda, no una obligació 
que hagi de complir una policia local abans de posar aquesta persona sota 
la custòdia del cos de la PG-ME.

 La visita mèdica s’ha de fer en privat com a regla general, tal com 
recomana el Protocol d’Istanbul.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Comissaria de la PG-ME a les Corts

Data 3 de març de 2022

Número de visita
Quarta

Anterior: 24 de febrer de 2021 

Descripció

L’Equip és atès pel sotscap de l’ARI i el cap de la URIV.

En el moment de la visita hi ha 35 persones detingudes. La visita es 
focalitza en l’entrevista a algunes d’aquestes persones, escollides per 
l’Equip. Amb aquest objectiu, l’Equip es divideix en dos grups, cadascun 
dels quals entrevista quatre persones, dues dones i sis homes. Es dona 
la circumstància que un dels equips entrevista un home i una dona que 
són parella i que van ingressar detinguts al mateix moment i pels 
mateixos fets.

Del conjunt de les entrevistes mantingudes, se’n desprenen els resultats 
següents:

Detenció. Algunes detencions es van produir al carrer i d’altres amb 
entrada en domicili. S’identifiquen almenys tres detencions practicades 
per agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i tres per la PG-ME. 
Les altres persones detingudes no van identificar o no recorden els 
agents actuants.

Respecte de la forma de les detencions, la major part es van produir de 
forma tranquil·la, tot i que un detingut assenyala que els agents van 
entrar al seu domicili de forma violenta i van espantar els seus pares. 
Destaca negativament la detenció practicada per la GUB a una parella 
que circulava en patinet, qüestió respecte de la qual s’obre una queixa a 
instàncies de la parella.

Informació del motiu de la detenció i dels drets de les persones 
detingudes. Quatre persones entrevistades manifesten que en el moment 
de la detenció o durant el trasllat amb vehicle policial han estat 
informades dels seus drets i de les raons que motivaven la seva detenció. 
Aquesta informació es va produir al carrer i un cop van ingressar a l’àrea 
de custòdia.

Tres persones afirmen que se’ls va fer signar el full de lectura de drets 
sense llegir-ne el contingut. Un darrer detingut no recorda les 
circumstàncies de la detenció atès el seu estat d’intoxicació etílica en 
aquell moment.

L’escorcoll en el moment de la detenció. Una de les persones detingudes 
manifesta que l’han escorcollat fins a tres ocasions. La primera, al 
carrer, en un portal, perquè l’escorcoll va ser més exhaustiu. Tres 
persones es queixen perquè van ser emmanillades i mostren les 
marques als canells. Un detingut refereix que durant el trajecte amb el 
vehicle policial no va parar de queixar-se que li feien mal, alhora que 
refereix que el vehicle conduïa de forma temerària perquè el trajecte va 
ser molt mogut.
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Descripció

Assistència mèdica. La majoria de persones afirmen que se’ls ha ofert 
assistència mèdica, tot i que algun detingut manifesta que no, fins que ho 
ha demanat.

Els que han estat traslladats a un centre sanitari (CUAP Manso o 
Perecamps) manifesten que el reconeixement mèdic va ser molt ràpid, 
com un mer tràmit i es va produir en presència policial.

Dos detinguts, durant l’entrevista, manifesten que demanaran visita 
mèdica (en un cas, una segona visita) perquè no es troben bé. L’Equip 
verifica que es prenen les mesures per conduir al CUAP aquestes persones.

Ingrés a l’ACD. Totes les persones detingudes manifesten que han estat 
escorcollades en presència de com a mínim tres agents.

Se’ls va oferir bata i, en algun cas que l’escorcoll va ser integral, es va fer 
per parts. En el cas dels homes, dos refereixen que els van deixar en 
calçotets.

En el cas de les dues dones, l’escorcoll el van fer exclusivament agents 
femenines, amb la porta tancada. Un dels escorcolls va ser integral i 
l’altre, parcial (li van descordar els sostenidors i obrir els pantalons).

Algunes persones entrevistades manifesten que passen fred. A les 
persones que han demanat una segona manta se’ls ha donat. D’altres en 
demanen després de l’entrevista i l’Equip pot verificar que efectivament 
se’ls lliura.

Drets de la persona detinguda. Quatre persones manifesten haver exercit 
el dret a la trucada personal. Entre les que no ho han fet, una no recordava 
ni tenia accés al número de telèfon de la persona a qui volia trucar; la 
resta afirmen que no se’ls ha informat d’aquest dret. Un dels detinguts 
afirma que aquest cop ha trucat, però que altres vegades se l’ha desanimat 
de fer-ho.

Pel que fa a l’assistència lletrada, l’Equip constata que en els vuit casos o 
bé encara no s’ha produït o bé s’ha produït amb una dilació molt superior 
a la que estableix la LeCrim.

En efecte, llevat d'un detingut que fa menys de dues hores que és a l’ACD, 
la resta de persones haurien d’haver estat assistides jurídicament. En tres 
casos, l’assistència lletrada és privada; en la resta, del torn d’ofici de 
l’ICAB. En cap cas s’ha produït l’assistència dins de les primeres tres 
hores, ans al contrari, en algun cas han passat més de 10 i 12 hores sense 
visita lletrada.

Estat de les cel·les. Una de les dones està sola a la cel·la i manifesta que 
li agradaria estar acompanyada perquè la situació li produeix molta 
angoixa i no aconsegueix descansar. Diu que la cel·la està neta i tan sols 
es queixa perquè la cisterna del vàter, controlada des de l’exterior, no 
s’activa automàticament i això provoca que durant una estona puguin 
haver-hi les restes. 

Un dels detinguts refereix que la cel·la on va ser ubicat inicialment 
estava bruta. Hi havia restes d’insectes a les parets i aigua a terra. En 
queixar-se el van canviar. Totes les persones exposen que les flassades 
són netes.
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Descripció

Àpats. A totes les persones detingudes se’ls ha ofert menjar. Al matí, cafè 
i magdalena, i durant el dia, entrepà i aigua. Tan sols un dels que fa més 
temps que és a l’ACD es queixa perquè el menjar és molt repetitiu.

Tracte. Amb caràcter general, la valoració pel que fa a l’estada i el tracte 
que han rebut i estan reben les persones detingudes durant la seva estada 
a l’ACD és correcta. Ningú no manifesta cap actuació desproporcionada ni 
inadequada.

Recomanacions

1. Tot i que es fa la lectura de drets en diverses ocasions durant la 
detenció, és important que els agents actuants facin entendre el contingut 
i l'abast d’aquests drets a les persones detingudes, i també la forma i la 
freqüència en què podran exercir-los al llarg de la seva detenció.

2. L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha d'assegurar que 
l'assistència lletrada es presta dins del període de tres hores des que es 
comunica la detenció. Per millorar i fer possible que els advocats i les 
advocades hi assisteixen dins el període que marca la llei, es recomana 
sol·licitar a l'ICAB informació sobre els acords que s'hagin adoptat 
relacionats amb aquesta qüestió en el marc de la Comissió Mixta ICAB-
PGME que es reuneix periòdicament. 

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 dret a la intimitat del pacient.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

 Es proposa obrir una queixa pel que fa a l’actuació de la GUB durant la 
detenció de la parella entrevistada. (Q-2377/2022)
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Comissaria de la PG-ME a Mollet

Data 30 de març de 2022

Número de visita
Visita de seguiment

Anterior: 30 d'octubre de 2013 

Descripció

L’Equip és atès pel cap de torn, que informa que acaben de traslladar 
l'única persona detinguda que tenien.

S'inicia la visita des del pàrquing, per on accedeix la persona detinguda. 
Es constata que l'àrea de custòdia de persones detingudes (ACD) no ha 
canviat respecte de la visita anterior. Com a novetat, destaca que a la 
sala d'escorcolls hi ha una cadira ancorada a terra que es va instal·lar 
arran de la detenció d'una persona amb mobilitat reduïda. Consideren 
que també és pràctica quan la persona necessita seure per treure's els 
cordons de les sabates. Està ancorada a terra per motius de seguretat.

La identificació de la persona es fa per mitjà de l'empremta digital i pel 
format tradicional. La sala de ressenya no té càmera de videovigilància. 
L'empremta digital es fa al locutori d'entrevistes, on hi ha una mampara 
de separació al mig, i és on hi ha el telèfon a disposició de la persona 
detinguda. També hi ha un portàtil que es feia servir per a les 
declaracions, per bé que s'informa que en aquests moments les persones 
lletrades del Col·legi d'Advocats de Granollers s'hi desplacen 
personalment dins del termini de les tres primeres hores des de la 
detenció.

La trucada a la qual té dret la persona detinguda es fa en presència 
policial perquè s'havien trobat casos en què la persona detinguda per 
delictes de violència masclista trucava la víctima.

Els agents policials hi són presents durant la visita mèdica.

En aquesta ocasió s'observa que l’estat de manteniment de les cel·les i 
de l'ACD en general també és adequat.

Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de les detencions que fan les 
policies locals de Mollet, Parets, Montmeló, la Llagosta, Martorelles i San 
Fost de Campsentelles. També cobreixen el municipi de Santa Maria de 
Martorelles, que no té policia local. En la majoria de casos, les persones 
detingudes han d'haver passat prèviament per un reconeixement 
mèdic, llevat que la persona s'hi hagi negat explícitament. 
  
Hi ha cubells de rebuig de mascaretes i flassades. Les flassades han 
passat a ser d'ús individual i estan desades en un magatzem de la 
mateixa ACD. Com a material específic per a les dones hi ha compreses. 

També tenen sabates i roba a disposició de la persona detinguda.
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Descripció

Pel que fa als mitjans de contenció, continuen sent els mateixos: cascs de 
moto, cintes de subjecció i escut invertit.

Els trasllats de persones detingudes per passar a disposició judicial com 
a norma general es fan al matí. A vegades, en cerques judicials sobretot, 
es truca al jutjat i aquest acostuma a rebre les persones detingudes 
independentment de l’hora.

Entrevistes 
realitzades En el moment de la visita no hi havia cap persona detinguda.

Recomanacions

L’estat de les dependències de l’àrea de custòdia és adequat. Tot i això, tal 
com passa en la majoria de dependències del cos de la PG-ME,

 Cal instal·lar càmeres de videovigilància a la sala de ressenya, per 
assegurar que tot el circuit que recorre la persona detinguda queda 
enregistrat.

 Cal modernitzar els mitjans de contenció amb cascs antitrauma.

Pel que fa als drets de les persones, les úniques consideracions que cal fer 
s'estenen a tota l’operativa del cos de la PG-ME:

 La visita mèdica és un dret de la persona detinguda, no una obligació 
que hagi de complir una policia local abans de posar aquesta persona sota 
la custòdia del cos de la PG-ME.

 La visita mèdica s’ha de fer en privat com a regla general, tal com 
recomana el Protocol d’Istanbul.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.

Fotos
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Oficina policial de la PG-ME al Moianès (ABP Bages)

Data 27 d'abril de 2022

Número de visita Primera

Descripció

Les dependències estan ubicades a la planta baixa de l'Ajuntament i són 
compartides amb la Policia Local del municipi. L'accés està identificat amb 
els rètols corresponents dels dos cossos policials. Si bé ocupen la planta 
baixa de l'Ajuntament de Moià, la ciutadania hi accedeix per una altra 
porta diferent. 

L’Equip és atès pel cap de la Policia Local, el regidor de seguretat i l'agent 
del cos de Mossos d'Esquadra que hi ha a l'OAC en el moment de la visita. 
La sergent en cap de l'oficina dels Mossos d'Esquadra no hi és en aquell 
moment. L'alcalde de Moià passa a saludar.

Les dependències no tenen àrea de custòdia. Els protocols d'actuació amb 
persones detingudes són els següents: si la detenció la fa la Policia Local, es 
fa la custòdia preventiva de la persona al carrer o al lloc on s'ha produït la 
detenció fins que arriba un cotxe patrulla del cos de Mossos d'Esquadra. La 
Policia Local no té cotxe amb mampara i, a banda, el seu àmbit d'actuació 
és el que està constituït pel territori del municipi. Tanmateix, en algun cas 
urgent o d'emergència han sortit del municipi. En alguns casos es fa passar 
la persona detinguda prèviament per reconeixement mèdic. Els agents 
policials hi són presents durant la visita mèdica.

Si la detenció la fan els Mossos d'Esquadra, traslladen la persona detinguda 
a l'ABP corresponent en funció d'on s'hagi produït la detenció –els Mossos 
donen servei als deu municipis de la comarca del Moianès– i, per tant, del 
partit judicial en qüestió  (Granollers, Vic o Manresa). És a les dependències 
dels Mossos d'Esquadra on es fan efectius tots els drets de les persones 
detingudes. 

L'oficina és com qualsevol de les OAC de les comissaries de Mossos 
d'Esquadra visitades. S'observa que està plena de fulletons a disposició de 
la ciutadania amb informació d'interès adreçada bàsicament a les víctimes 
del delicte. Informen que el cos de Mossos d'Esquadra és qui assumeix la 
majoria de denúncies, però que la Policia Local també hi dona suport i 
recull les més bàsiques. De fet, l'espai de l'OAC és compartit pels dos 
cossos, i es recullen les denúncies amb cita prèvia perquè hi ha pocs 
efectius.

S'aprofita la visita per veure la resta d'espais de les dependències policials. 
Hi ha un locutori, un petit menjador, vestuaris, una dutxa i els despatxos 
dels dos caps. Està previst fer-hi obres per ampliar l'espai, atès que les 
dependències són petites. 

L'OAC és oberta en la franja horària de les 7.00 a les 23.00 h de dilluns a 
divendres, i de 7.00 a 19.00 h els caps de setmana. Atès que hi ha pocs 
efectius policials, la Policia Local no fa torn de nit. Els divendres i dissabtes 
patrullen fins a les 2.00 h de la matinada.
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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 de Granollers

Data 1 de juny de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 26 d'octubre de 2016

Descripció

L'àrea bàsica policial de Granollers és la seu de la Regió Metropolitana 
Nord. Com a ABP principal, té jurisdicció en 17 municipis (districte 1), 
tot i que dirigeix dues comissaries de districte més: una a Sant Celoni, 
que controla 8 municipis, i una altra a Caldes de Montbui, que es 
desplega en 7 municipis més.

L'ABP de Granollers (no la Regió) té a la seva disposició uns 210 agents. 
En cada torn treballen aproximadament 30 agents, els quals segueixen 
un quadrant de 5x3 (5 dies de feina, 3 de festa).

La mitjana de detencions anuals és de 500. En el moment de la visita 
hi havia una persona detinguda (presumpta comissió d'un delicte de 
robatori amb força agafat in fraganti), que estava descansant. S'informa 
que havia estat detinguda per la Policia Local de Granollers cap a les 4 
de la matinada i que havia arribat a l'ABP feia una hora aproximadament.

S'informa de l'itinerari que fa la persona detinguda i se segueix: 
arribada al pàrquing de l'ABP, sala de ressenya i lectura de drets, 
ressenya per saber si té antecedents policials, trucada per comunicar 
la detenció i per demanar assistència lletrada, visita mèdica i cel·la. La 
trucada a la qual té dret la persona detinguda es fa en presència 
policial perquè s'havien trobat casos en què la persona detinguda per 
delictes de violència masclista trucava a la víctima.

Els agents policials hi són presents durant la visita mèdica.

A l'ABP hi ha 11 cel·les per a adults i una cel·la destinada a menors i 
dones. Es constata que no estan gaire netes, i fins i tot en una de les 
plaques turques hi ha restes de femta.

Es faciliten entrepans i beguda a les persones detingudes en cas que la 
detenció coincideixi amb les hores convencionals dels àpats.

El temps que la persona detinguda passa a la comissaria és el mínim, 
ja que es posa a disposició judicial un cop finalitzades les diligències 
policials. En cas que ja s'hagi fet un trasllat al jutjat (generalment es 
fan a les 10 del matí), la comissaria es posa en contacte amb el jutjat 
de guàrdia per poder fer un nou trasllat.

En aquesta ocasió s'observa que l’estat de manteniment de les cel·les i 
de l'àrea de custòdia de persones detingudes en general també és 
adequat.
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La comissaria de la PG-ME de Granollers es fa càrrec de les detencions 
efectuades per les policies locals dels municipis dels quals tenen 
jurisdicció. Algunes tenen àrea de custòdia i d'altres, no. En aquest segon 
cas, per tant, la policia municipal lliura el detingut a l'ABP i redacta la 
minuta de la detenció en aquestes dependències.

En la majoria de casos, les persones detingudes han d'haver passat 
prèviament per reconeixement mèdic, llevat que s'hi hagin negat 
explícitament.

Pel que fa als mitjans de contenció, continuen sent els mateixos: cascs de 
moto, cintes de subjecció i escut invertit.

Es demana informació sobre la base de dades policial i els terminis de 
cancel·lació dels antecedents policials. La sotsinspectora responsable 
indica que, sempre que sigui convenient i a petició de la persona 
interessada, es cancel·len els antecedents policials.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

1. Cal renovar els cascs que actualment fa servir el cos de Mossos 
d'Esquadra com a elements de contenció per cascs de protecció antitrauma 
per evitar lesions al cap del detingut i cops als agents.

2. Cal instal·lar sistemes de videovigilància a tots els espais de custòdia 
on s'està o per on transita la persona detinguda, molt particularment a la 
sala d'identificació i ressenya de l'àrea de custòdia de persones detingudes.

3. Cal millorar la neteja de l'àrea de custòdia.

4. Cal que el Departament d'Interior valori fer una revisió dels acords de 
coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policial 
subscrits amb els ajuntaments de la Regió Metropolitana Nord a fi que 
l'ABP de Granollers es faci càrrec de les detencions que facin les seves 
policies locals, de manera que es traslladin les persones detingudes 
directament a les dependències dels Mossos d'Esquadra.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

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

Data 29 de juny de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 21 de novembre de 2013

Descripció

La comissaria pertany a l'àrea bàsica policial (ABP) Baix Ebre i és la seu 
de la regió policial de les Terres de l'Ebre. Això explica que, a diferència 
d'altres comissaries que s'han visitat, al vestíbul de l'entrada de les 
dependències policials hi hagi un arc de seguretat i un detector de 
metalls com una mesura de seguretat més. 

L’Equip és atès inicialment pel cap de Seguretat Ciutadana i el cap de la 
regió policial. Després s'inicia la visita amb el cap de Seguretat Ciutadana 
des del pàrquing, per on accedeix la persona detinguda. Es constata que 
l'àrea de custòdia de persones detingudes (ACD) no ha canviat respecte 
de la visita anterior. 

Com a novetat, s'observa que a la sala d'escorcolls hi ha una cadira que 
es retira en el moment de fer l'escorcoll perquè no està ancorada a terra. 
Només hi és per al cas que la persona detinguda necessiti asseure's. En 
una sala contigua hi ha el magatzem, la porta del qual està tancada 
mentre es fa l'escorcoll. Se'ns mostra que hi ha desats els mitjans 
habituals de contenció, les flassades, els armaris on es desen els efectes 
personals de les persones detingudes i algunes peces de roba a disposició 
d'aquestes persones. 

La sala de ressenya no té càmera de videovigilància. 

Hi ha dos locutoris: en un s'hi fan les videoconferències (actualment 
només el fa servir algun lletrat o lletrada) i és on hi ha el telèfon que es 
posa a disposició de la persona detinguda; en l'altre, s'hi prenen les 
empremtes digitals. S'informa que els  lletrats del Col·legi d'Advocats de 
Tortosa es desplacen personalment a la comissaria generalment dins 
del termini de tres hores des de la detenció, per bé que si la detenció es 
produeix de matinada, es consensua l'assistència per a l'endemà i a 
primera hora del matí. La trucada a la qual té dret la persona detinguda 
es fa en presència policial.

En aquesta ocasió s'observa que l’estat de manteniment de les cel·les i 
de l'ACD en general també és molt adequat. Sobretot, destaca l'estat de 
netedat i conservació de les cel·les. 

Pel que fa a les flassades, en la visita anterior no hi havia establert cap 
protocol. Ara, en canvi, s'informa que les flassades han passat a ser d'ús 
individual.

Els agents policials són presents a la visita mèdica. Truquen al CAP 
abans d'anar-hi per evitar esperes, atès que no hi ha un espai específic 
per a la persona detinguda, la qual entra per la porta principal com la 
resta d'usuaris. 
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Descripció

Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de les detencions que fan els cossos 
de policia local de Tortosa, Deltebre i Roquetes. En el cas de Deltebre i 
Roquetes, els Mossos d'Esquadra s'hi desplacen per recollir les persones 
detingudes. 

Hi ha cubells de rebuig de mascaretes i flassades. Pel que fa a les 
mascaretes, les lliuren si la persona manifesta tenir alguna malaltia 
contagiosa o si els agents detecten que és aconsellable que la porti. 

Els trasllats de persones detingudes per passar a disposició judicial es fan 
com a norma general a les 10.00 h. Sobretot en cerques judicials es truca 
al jutjat i aquest acostuma a rebre les persones detingudes independentment 
de l’hora.

Pel que fa al nombre de detencions, s'informa que ha baixat 
considerablement. D'unes 1.200 aproximadament l'any 2013 a la meitat.

Entrevistes 
realitzades En el moment de la visita no hi havia cap persona detinguda.

Recomanacions

L’estat de les dependències de l’àrea de custòdia és molt adequat. Tot i 
això, tal com passa en la majoria de dependències del cos de Mossos 
d'Esquadra:

 Cal instal·lar càmeres de videovigilància a la sala de ressenya, per 
assegurar que tot el circuit que recorre la persona detinguda queda 
enregistrat.

 Cal modernitzar els mitjans de contenció amb cascs antitrauma.

Pel que fa als drets de les persones detingudes, cal recordar que la visita 
mèdica s’ha de fer en privat com a regla general, tal com recomana el 
Protocol d’Istanbul.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.



42 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2022

Comissaria de la PG-ME a Manresa

Data 7 de setembre de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 25 de setembre de 2013

Descripció

L’Equip és atès pel cap de l’àrea bàsica policial (ABP) de Manresa.

Aquesta ABP es fa càrrec de totes les detencions que fan els agents dels 
Mossos d'Esquadra de l'àrea i totes les policies locals del Bages, cap de 
les quals disposa d'àrea de custòdia de persones detingudes (ACD). 
Excepcionalment, també poden tenir alguna persona detinguda per 
agents de la Policia Nacional (per assumptes d'estrangeria).

Abans del trasllat, normalment a la persona detinguda se li fa un 
reconeixement mèdic, però si no és necessari (perquè la detenció no ha 
implicat ús de la força ni la persona detinguda presenta lesions visibles) 
o la persona hi renuncia, no és un requisit imprescindible. 

Els escorcolls rara vegada són integrals i, quan ho són, es fa constar 
aquesta circumstància en l'atestat policial.

Pel que fa als drets reconeguts en l'article 520 de la Llei d'enjudiciament 
criminal, la visita mèdica es fa a l'hospital Althaia de Manresa, en un 
espai reservat per a persones detingudes. Els agents policials són 
presents a la visita mèdica.

La persona detinguda pot fer una trucada, que es fa a la sala de visites 
sota la supervisió de l'agent de custòdia, que és qui es posa en contacte 
prèviament amb la persona destinatària.
   
La detenció es comunica al Col·legi d'Advocats de Manresa tan bon punt 
acaben les primeres diligències policials. Normalment l'atenció lletrada 
es produeix dins del període de tres hores posteriors a la detenció.

Els trasllats de persones detingudes per ser posades a disposició judicial 
es fan com a norma general al matí. A vegades, sobretot en cerques 
judicials, es truca al jutjat i s'acostuma a rebre la persona detinguda 
independentment de l’hora.

Tant pel que fa a l'assistència lletrada com a la posada a disposició 
judicial, s'ha tornat al 100% de presencialitat, com abans de la pandèmia.
Des del punt de vista estructural, l'ACD no ha canviat respecte de la 
visita anterior. En aquesta ocasió es torna a observar que l’estat de 
manteniment és adequat, però hi ha un evident problema de males 
olors. Falta, com a la resta de comissaries de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d'Esquadra (PG-ME), una càmera de videovigilància a la sala de 
ressenya.

Pel que fa als mitjans de contenció, continuen sent els mateixos: cascs 
de moto sense visera, cintes de subjecció i escut invertit. Les mantes, 
per la seva banda, són d'un sol ús.
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Entrevistes 
realitzades En el moment de la visita no hi ha cap persona detinguda.

Recomanacions

Tal com passa a la majoria de dependències del cos de la PG-ME:

 Cal instal·lar càmeres de videovigilància a la sala de ressenya, per asse-
gurar que tot el circuit que recorre la persona detinguda queda registrat.

 Cal modernitzar els mitjans de contenció amb cascs antitrauma.

Pel que fa als drets de les persones, l'única consideració que cal fer i que 
es pot fer extensiva a tot el cos de la PG-ME és que la visita mèdica 
s’hauria de fer en privat com a regla general, tal com recomana el Protocol 
d’Istanbul.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Vic

Data 2 de novembre de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 7 d'octubre de 2015

Descripció

L’Equip és atès per un comandament policial. Com a novetat respecte de 
la visita anterior informa que seguint els nous acords amb les policies 
locals de l'àrea bàsica policial (ABP) d'Osona segons els quals les 
persones detingudes són traslladades directament a les seves 
dependències policials, el servei de custòdia dels Mossos d'Esquadra és 
permanent. 

Es visita de nou l'àrea de custòdia de persones detingudes (ACD) i es 
constata que a les cel·les d'homes s'ha fet el muret d'obra de protecció 
visual que ha de permetre la privacitat de la persona detinguda al 
voltant de la placa turca i que en l'anterior visita no hi era. 

Es detecta que el terra de la pica de mans de la zona de cel·les d'homes 
és ple de mosquetes. També es detecta que la bancada d'obra de la cel·la 
número 4 està bastant deteriorada i que les parets de la número 2 estan 
molt brutes. 

La resta d'espais no han variat. La sala de ressenya continua sense 
càmera; els mitjans de contenció són els mateixos, en particular els 
cascs de moto, que l'equip de l'MCPT ha reiterat que cal canviar. El 
protocol de canvi de flassades s'ha modificat perquè siguin d'un sol ús. 

Ens mostren el despatx que hi ha habilitat a la mateixa zona de custòdia 
perquè els agents de les policies locals que s'hi traslladin puguin fer les 
seves diligències. 

Entrevistes 
realitzades En el moment de la visita hi ha una persona detinguda que dorm.

Recomanacions

L’estat de les dependències de l’àrea de custòdia és adequat, però caldria 
reforçar la neteja a la zona de cel·les d'adults, especialment a la zona on 
hi ha la pica i a les cel·les d'homes. Així mateix, tal com passa amb la 
majoria de dependències del cos de Mossos d'Esquadra, es reitera que:
 
 Cal instal·lar càmeres de videovigilància a la sala de ressenya, per 
assegurar que tot el circuit que recorre la persona detinguda queda 
enregistrat. 

 Cal modernitzar els mitjans de contenció amb cascs antitrauma.

Pel que fa als drets de les persones detingudes, cal recordar que la visita 
mèdica s’ha de fer en privat com a regla general, tal com recomana el 
Protocol d’Istanbul.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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b. Policies locals

Unitat d'Accidents de Trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Data 2 de febrer de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 20 de març de 2019

Descripció

Atén la visita l'inspector, cap de la Unitat d'Investigació, que confirma 
que s'ha clausurat l'àrea de custòdia de persones detingudes (ACD) de la 
Unitat. Es visiten només les instal·lacions de la Unitat d'Accidents. 

S'inicia la visita fent el recorregut del trasllat de la persona detinguda 
des que entra el vehicle policial a l'accés de la zona de seguretat fins que 
surt en llibertat, en cas que no passi a disposició judicial.

Com a novetat, s'informa que tots els cotxes de trasllat de persones 
detingudes porten incorporada una càmera de gravació d'imatge i so. De 
fet, no es pot fer cap trasllat en un vehicle policial que no en porti. Així 
mateix, tot el circuit de detenció (aparcament, cel·les, etc.) està 
supervisat per càmeres de videovigilància. L’excepció són les escales 
que porten al pis on es fa l’assistència lletrada i la trucada individual.

Es constata que les instal·lacions continuen sent les mateixes. Hi ha 
quatre cel·les actives, en bon estat de manteniment. No disposen de 
placa turca, sinó que per anar al bany cal avisar els agents de custòdia i 
sortir al bany comú. 

Una de les cel·les està inutilitzada. Es fa servir per desar-hi les proves de 
convicció. Hi ha penjat el cartell informatiu.

Es disposa de mantes d’un sol ús. Pel que fa als àpats, hi ha una màquina 
de venda automàtica i, si cal, es poden comprar entrepans a la benzinera 
propera al recinte. Pel que fa als mitjans de contenció, s'observa que els 
cascs són de tipus kick-boxing i que pràcticament no s'han fet servir.

Aquesta unitat també fa la custòdia de les detencions per delictes contra 
la seguretat vial que realitza el cos de Mossos d'Esquadra, llevat els 
casos en què el delicte principal sigui un altre i el delicte contra la 
seguretat vial hi estigui relacionat. En tot cas, si la instrucció correspon 
a la GUB, la unitat de PG-ME trasllada la persona detinguda i fa l'ingrés 
a l'ACD de la Unitat.

Se'ns informa que la durada de les detencions és el mínim temps 
imprescindible. Normalment, un cop feta la instrucció, la detenció 
queda sense efecte i se cita la persona al jutjat de guàrdia el dia següent. 
L’excepció són delictes greus (com un homicidi imprudent), en què la 
GUB passi la persona detinguda a disposició judicial, o aquells delictes 
en què s'allargui la instrucció. Dels 3.000 atestats per delictes contra la 
seguretat vial l'any 2021, només es van practicar 80 detencions. La resta 
són persones investigades que ofereixen garanties conforme es 
presentaran al judici.
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Descripció

L'altra feina principal de la Unitat és fer els informes tècnics de trànsit. 
Aquests informes poden ser de tres tipus: d'accidents amb ferits lleus 
(intervé la GUB de territori); d'accidents amb ferits greus, en què es 
desplaça una patrulla fins al lloc dels fets, agafa tota la informació i pren 
declaració in situ als testimonis alhora que fa el seguiment de les 
persones ferides; o d'accidents amb víctima o víctimes mortals, en què 
un comandament fa d'enllaç amb la família. En aquests casos, la 
comunicació de la mort es fa al domicili familiar amb acompanyament 
d'un equip de professionals de la psicologia. En aquest context, l'agent 
policial aporta la part tècnica del delicte.

La visita mèdica es fa als dos CUAP de referència (Manso i Perecamps) i es 
fa abans d’ingressar a la Unitat o bé quan la persona detinguda ho demana. 
El protocol preveu que els agents policials hi siguin presents durant el 
reconeixement mèdic, llevat que el personal mèdic demani el contrari.

En compliment dels drets de la persona detinguda, aquesta pot exercir el 
seu dret a una trucada des del telèfon d'un dels despatxos o sales de la 
Unitat, que també es fa sevir perquè la persona lletrada s'entrevisti amb la 
persona detinguda. La trucada la fa l'agent de custòdia, que s'identifica 
abans d'autoritzar-la. Se'ns informa que actualment els lletrats o lletrades 
acostumen a fer les visites per via telemàtica. Hi ha la previsió de fer un 
locutori a l'ACD per evitar que la persona detinguda surti d'aquest espai. 
Mentrestant, les escales per on puja la persona detinguda quan accedeix a 
la resta de dependències policials no tenen videovigilància. L'inspector 
comunica a l’Equip que ha demanat ampliar la videovigilància a tot el 
recorregut del trasllat que fa la persona detinguda. Quan la detenció es 
deixa sense efecte, la persona detinguda puja per les mateixes escales i 
surt per la porta principal.

La detenció de menors varia en funció de si s'ha pogut localitzar els 
progenitors o tutors del menor. Si s'han localitzat, el menor no baixa a 
l'ACD i s'espera a l'entrada. Si no s'han localitzat, els menors hi romanen 
fins que passen a disposició de Fiscalia o bé els venen a recollir des dels 
centres de protecció en cas que s'hagin escapolit.

Pel que fa a les persones estrangeres, s’informa del dret a posar la detenció 
en coneixement del consolat del seu país i s’actua en conseqüència. En 
algun cas, el cònsol ha visitat una persona detinguda a les dependències de 
la Unitat.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

Tot el circuit de detenció ha d’estar supervisat per càmeres de 
videovigilància. Per aquest motiu, mentre no s’habiliti un espai a l’ACD 
per fer la trucada que determina l'article 520 de la Lecrim o l’assistència 
lletrada, cal que l’escala que porta al pis superior de l’ACD estigui dotada 
d’aquests mitjans de supervisió.

D’acord amb el Protocol d’Istanbul, l’assistència mèdica en el marc de la 
detenció s’ha de fer en privat com a regla general. Només excepcionalment, 
en situacions d’agressivitat o alteració de la persona detinguda, o a 
instàncies del personal sanitari, haurien de ser-hi presents els agents de 
custòdia.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Policia Local de Mollet

Data 30 de març de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 30 d'octubre de 2013 

Descripció

Atenen la visita el sotscap de la Policia Local i un agent. Les instal·lacions 
de la Policia Local són noves respecte de la darrera visita de l'MCPT. Es van 
inaugurar fa uns sis anys. Hi ha una àrea de custòdia de persones 
detingudes (ACD) a la planta -1. Van decidir tenir-ne perquè consideren 
que són un cos de policia gran i els és més pràctic fer les gestions de les 
primeres diligències policials a les seves dependències. A la comissaria 
dels Mossos d'Esquadra no hi ha un espai específic per a ells.

L'Ajuntament ha fet l'esforç de cobrir totes les vacants i són els 73 
efectius previstos a la plantilla. Es posa en valor el fet que el 40% dels 
comandaments són dones, tot i que, en conjunt, només hi ha 11 o 12 
agents femenines. 

S'inicia la visita fent el recorregut que fa la persona detinguda des que 
entra el vehicle policial pel pàrquing. Té videovigilància i el cartell 
identificatiu corresponent. 

L'armer està situat en una sala contigua a la zona de custòdia. L'entrada 
a l'ACD no està identificada però es constata que està vigilada per 
càmeres de seguretat. 

La zona de custòdia consisteix en una sala des d'on l'agent policial fa el 
control per càmera. S'observa que hi ha unes cadires ancorades a terra 
perquè aquest espai també es fa servir per fer-hi identificacions. En 
aquesta sala també hi ha el telèfon a disposició de la persona detinguda 
des d'on fa la trucada a la qual té dret, en presència de l'agent policial. 

No disposen de servei d'interpretació perquè la compareixença sempre 
té lloc a les dependències dels Mossos d'Esquadra. En canvi, l'acta de 
lectura de drets la tenen en diferents idiomes.

La Policia Local de Mollet fa la trucada al Col·legi d'Advocats, però 
l'assistència té lloc a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. També truca 
al consolat, si la persona detinguda de nacionalitat estrangera ho 
demana.

Tan sols traslladen la persona detinguda a fer un reconeixement mèdic 
si la persona ho demana. La visita es fa a l'Hospital de Granollers, amb 
la presència dels agents de custòdia durant el reconeixement mèdic. 
Asseguren que no s'han trobat mai que el personal mèdic els hagi 
demanat fer la visita en privat. 

La zona de custòdia també disposa de dues cel·les amb porta de barrots, 
bancada d'obra i placa turca, resguardada per mitjà d'un mur d'obra. A 
banda, també hi ha un bany amb pica de mans i vàter.
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Descripció

L'estat de manteniment de la zona de custòdia és molt correcte i posa 
de manifest que es fa servir poc. Tanmateix, s'informa que en els darrers 
dos mesos hi han passat set persones detingudes, una xifra elevada pels 
seus estàndards. També s'informa que el període d'estada és el mínim 
imprescindible (entre una i tres hores) mentre es fan les primeres 
diligències policials. 

S'informa que es disposa de mantes d’un sol ús. Són mantes tèrmiques, 
les mateixes que porten els vehicles policials. 

Pel que fa als mitjans de contenció, tenen escuts invertits i cascs de 
moto. 

No hi ha una sala específica per dur a terme els escorcolls.

Entrevistes 
realitzades

En el moment de la visita no hi havia cap persona detinguda.

Recomanacions

Per evitar l’allargament de les detencions policials i evitar que les 
persones detingudes passin per dues dependències policials, el Mecanisme 
Català per a la Prevenció de la Tortura recomana a les policies locals que 
tenen àrea de custòdia de persones detingudes que revisin els protocols 
de coordinació existents amb el Departament d'Interior, de manera que 
les persones detingudes per la Policia Local es traslladin directament a la 
comissaria de la 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, sens perjudici que es mantinguin 
les instal·lacions actuals per la custòdia de persones detingudes per 
delictes de competència local, en la resta de casos es traslladin directament 
les persones detingudes a dependències del cos de Mossos d'Esquadra.

Mentre no s'adopti aquest nou protocol, es fan les recomanacions 
específiques següents:

 D’acord amb el Protocol d’Istanbul, l’assistència mèdica en el marc de 
la detenció s’ha de fer en privat com a regla general. Només 
excepcionalment, en situacions d’agressivitat o alteració de la persona 
detinguda, o a instàncies del personal sanitari, haurien de ser-hi presents 
els agents de custòdia.

 Caldria dotar-se de cascs de protecció tipus kick-boxing.

 Caldria identificar la zona de custòdia amb un rètol.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet
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Fotos
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Oficina policial de la PG-ME al Moianès (ABP Bages)

Data 27 d'abril de 2022

Número de visita Primera

Descripció

Les dependències estan ubicades a la planta baixa de l'Ajuntament i són 
compartides amb la Policia Local del municipi. L'accés està identificat 
amb els rètols corresponents dels dos cossos policials. Si bé ocupen la 
planta baixa de l'Ajuntament de Moià, la ciutadania hi accedeix per una 
altra porta diferent. 

L’Equip és atès pel cap de la Policia Local, el regidor de seguretat i 
l'agent del cos de Mossos d'Esquadra que hi ha a l'oficina d'atenció 
ciutadana (OAC) en el moment de la visita. La sergent en cap de 
l'oficina dels Mossos d'Esquadra no hi és en aquell moment. L'alcalde 
de Moià passa a saludar.

Les dependències no tenen àrea de custòdia. Els protocols d'actuació amb 
persones detingudes són els següents: si la detenció la fa la Policia Local, 
es fa la custòdia preventiva de la persona al carrer o al lloc on s'ha produït 
la detenció fins que arriba un cotxe patrulla del cos de Mossos d'Esquadra. 
La Policia Local no té cotxe amb mampara i, a banda, el seu àmbit 
d'actuació és el que està constituït pel territori del municipi. Tanmateix, 
en algun cas urgent o d'emergència han sortit del municipi. En alguns 
casos es fa passar la persona detinguda prèviament per reconeixement 
mèdic. Els agents policials hi són presents durant la visita mèdica.

Si la detenció la fan els Mossos d'Esquadra, traslladen la persona 
detinguda a l'ABP corresponent en funció d'on s'hagi produït la detenció 
–els Mossos donen servei als deu municipis de la comarca del Moianès– i, 
per tant, del partit judicial en qüestió  (Granollers, Vic o Manresa). És a les 
dependències dels Mossos d'Esquadra on es fan efectius tots els drets de 
les persones detingudes. 

L'oficina és com qualsevol de les OAC de les comissaries de Mossos 
d'Esquadra visitades. S'observa que està plena de fulletons a disposició 
de la ciutadania amb informació d'interès adreçada bàsicament a les 
víctimes del delicte. S'informa que el cos de Mossos d'Esquadra és qui 
assumeix la majoria de denúncies, però que la Policia Local també hi 
dona suport i recull les més bàsiques. De fet, l'espai de l'OAC és 
compartit pels dos cossos, i es recullen les denúncies amb cita prèvia 
perquè hi ha pocs efectius.

S'aprofita la visita per veure la resta d'espais de les dependències policials. 
Hi ha un locutori, un petit menjador, vestuaris, una dutxa i els despatxos 
dels dos caps. Està previst fer-hi obres per ampliar l'espai, atès que les 
dependències són petites. 

L'OAC és oberta en la franja horària de les 7.00 a les 23.00 h de dilluns a 
divendres, i de 7.00 a 19.00 h els caps de setmana. Atès que hi ha pocs 
efectius policials, la Policia Local no fa torn de nit. Els divendres i dissabtes 
patrullen fins a les 2.00 h de la matinada.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.
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Recomanacions No se n'han fet.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Policia Local de Granollers

Data 1 de juny de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 5 de setembre de 2013 

Descripció

L'inspector en cap de la Policia Local del Granollers i el caporal 
responsable de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) ens atenen en la 
visita.

El cos de la Policia Local de Granollers consta de 97 agents policials, dels 
qual només 15 són dones. En cada torn ordinari hi ha 5 patrulles voltant 
per la ciutat i 3 agents estàtics en edificis administratius de la ciutat 
(Ajuntament).

S'informa del recorregut que fan les persones detingudes per arribar a la 
zona de custòdia, que està situada a la planta principal: arribada al 
pàrquing amb vehicle policial, sala de ressenya, lectura de drets, 
escorcoll exhaustiu (però no integral), espai per comunicar la detenció i 
fer trucada, i lloc de comunicació amb l'advocat o advocada. Malgrat el 
baix nombre d'agents femenines, normalment garanteixen que sempre 
n'hi hagi una per torn, per si cal escorcollar una dona detinguda. Quan 
no és així, tenen el suport dels Mossos d'Esquadra o d'altres policies 
locals.

Pel que fa als dret reconeguts en l'article 520.1 LeCrim, s'informa que 
generalment, tot i que s'avisa directament el col·legi d'advocats, 
l'assistència lletrada es fa a l'ABP del cos de Mossos d'Esquadra a 
Granollers.

En el cas de les persones estrangeres, la detenció es comunica al 
consolat, sempre que aquestes persones hi donin la seva conformitat.

Només es trasllada la persona detinguda a fer un reconeixement mèdic 
si aquesta ho demana. La visita es fa a un CUAP proper i els agents de 
custòdia hi són presents durant el reconeixement mèdic, ja que són els 
responsables de la detenció. En cas que el facultatiu indiqui que vol fer 
la visita mèdica sense els agents, aquests surten de la sala, però la 
petició no se sol fer perquè, segons l'inspector, les persones detingudes 
actuals tenen un perfil de molta agressivitat.

La zona de custòdia també disposa de dues cel·les amb porta de barrots, 
bancada d'obra i placa turca, resguardada mitjançant un mur d'obra. A 
banda, també hi ha un lavabo amb pica de mans i vàter. Cal dir que 
s'aplica el mateix protocol que a la zona de custòdia dels Mossos 
d'Esquadra. L'inspector en cap de la Policial Local de Granollers és 
sotsinspector en excedència del cos de Mossos d'Esquadra.

L'estat de manteniment de les cel·les és molt correcte i posa de manifest 
que es fan servir poc. La neteja es fa de forma diària, llevat dels 
dissabtes. També s'informa que el període d'estada és el mínim 
imprescindible (entre una i tres hores), mentre es fan les primeres 
diligències policials. En cas que la detenció coincideixi amb les hores 
dels àpats, es facilita a la persona detinguda un entrepà i aigua.
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Descripció

Durant l'últim any s'ha constatat un augment de les detencions, que 
han passat de les 140 anuals a unes 170 o 180, aproximadament.

Pel que fa als mitjans de contenció, tenen escuts invertits i cascs de 
moto.

No hi ha una sala específica per fer els escorcolls.

No disposen de pistoles elèctriques, però l'inspector és partidari de 
disposar-ne, perquè són menys lesives i és una arma necessària, sempre 
que s'apliqui correctament i se'n faci un ús adequat.

Finalment, tal com pot comprovar l'Equip, s'informa que s'han fet 
modificacions d'acord amb les recomanacions de la institució del Síndic 
arran de l'última visita, en el sentit de col·locar càmeres de videovigilància 
i els cartells informatius que mancaven.

Entrevistes 
realitzades En el moment de la visita no hi havia cap persona detinguda.

Recomanacions

1. Cal renovar els cascs que actualment fa servir la Policia Local com a 
elements de contenció per cascs de protecció antitrauma per evitar 
lesions al cap del detingut i cops als agents.

2. Cal que les mantes es canviïn després de cada ús, tal com fa actualment 
el cos de Mossos d'Esquadra.

3. En línia amb les recomanacions de l'MCPT, cal que l'ajuntament de 
Granollers valori, juntament amb el Departament d'Interior, la 
conveniència de renovar el protocol de seguretat vigent perquè les 
persones detingudes per la policia local de Granollers passin directament 
a disposició del cos de Mossos d'Esquadra.

Atès que Granollers és cap de partit judicial, el Departament d'Interior 
hauria d'alliberar l'àrea de custòdia de la Policia Local de la condició de 
dipòsit municipal, atès que les dependències equivalents dels Mossos 
d'Esquadra són més àmplies i modernes.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Policia Local de Tortosa

Data 29 de juny de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 21 de novembre de 2013 

Descripció

Atén la visita el cap de la Policia Local. Les instal·lacions de la comissaria 
són les mateixes respecte de la darrera visita del Mecanisme Català per 
a la Prevenció de la Tortura (MCPT).  

S'inicia la visita fent el recorregut que fa la persona detinguda des que 
entra el vehicle policial pel pàrquing. Es comprova que s'hi ha instal·lat 
una càmera de videovigilància, tal com es va recomanar. També se n'ha 
col·locat una altra al passadís que porta a l'espai de detenció, per bé que 
no hi ha els cartells informatius que n'indiquin l'existència.  

L'armer continua estant situat en una sala contigua a la zona de 
custòdia. En relació amb la recomanació que es va fer relativa al canvi 
d'ubicació de l'armer perquè estigués situat al pàrquing, les 
consideracions de la Policia Local difereixen de les de l'MCPT. L'opinió 
tècnica municipal considera més segura la ubicació actual, atesa 
l'operativitat de la Policial Local. En tot cas, les instruccions que tenen 
els agents del cos sobre la prohibició d'entrar a l'àrea de custòdia de 
persones detingudes (ACD) amb les armes són clares i precises i es 
compleixen sempre. 

També es constata que l'entrada a l'ACD està identificada amb els 
cartells de preavís d'“accés àrea de custòdia de detinguts” i amb un altre 
cartell específic d'“àrea de custòdia de detinguts”. 

La zona de custòdia consisteix en un petit espai amb dues cel·les. L'espai 
té càmera de videovigilància, igual que cadascuna de les dues cel·les. A 
les cel·les hi ha desades les màrfegues i se'ns mostra que les flassades 
són d'ús individual. A l'antesala hi ha una taula i dues cadires, i sobre la 
taula hi ha el llibre de registre de custòdia de persones detingudes. En 
aquesta sala s'observa que també hi ha el telèfon des del qual la persona 
detinguda fa la trucada a la qual té dret, en presència de l'agent policial.

L'acta de lectura de drets està disponible en diferents idiomes, perquè 
és la mateixa que fan servir els Mossos d'Esquadra. 

La Policia Local fa la trucada al Col·legi d'Advocats de Tortosa i informa 
del temps aproximat que hi serà la persona detinguda, però l'assistència 
té lloc normalment a la comissaria dels Mossos d'Esquadra perquè 
l'estada duri el mínim imprescindible mentre es fa la minuta policial. En 
tot cas, si el lletrat o lletrada vol comparèixer a les dependències de la 
Policia Local, pot fer-ho. Se'ns mostra el locutori, fora de l'ACD, on la 
persona detinguda rep assistència lletrada. La trucada al consolat, si la 
persona detinguda de nacionalitat estrangera ho demana, es fa constar 
però la gestionen els Mossos d'Esquadra.
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Descripció

Només es trasllada la persona detinguda a fer un reconeixement mèdic si 
ho demana, i se li fa el reconeixement d'ofici quan la persona detinguda 
té algun tipus de lesió o es mostra molt agressiva. La visita es fa al CAP, 
generalment amb la presència dels agents de custòdia durant el 
reconeixement mèdic. Si el personal mèdic els demanés fer-la en privat 
no s'hi oposarien. 

Els menors detinguts els fan romandre, amb caràcter general, fora de 
l'ACD. 

En cas que la detenció coincideixi amb l'hora de dinar o sopar, s'ofereix a 
la persona detinguda un àpat, que facilita el servei de càtering de 
l'hospital de Tortosa, amb el qual la Policia Local té conveni. 

Se'ns informa que s'ha reduït considerablement el nombre de detencions 
anuals: Quan es va fer la visita de 2013 se'n feien més de cent a l'any, i ara 
se'n fan unes cinquanta. Sobre els motius d'aquesta davallada, s'informa 
que moltes de les intervencions es fan conjuntament amb el cos de 
Mossos d'Esquadra, i en cas que s'hagi de fer alguna detenció se'n fa 
càrrec aquest cos. En percentatges, a la ciutat de Tortosa la Policia Local 
fa el 25% de les detencions. A diferència d'altres policies locals, la de 
Tortosa no passa les persones detingudes a disposició judicial en cap cas.

Entrevistes 
realitzades En el moment de la visita no hi havia cap persona detinguda.

Recomanacions

Per evitar l’allargament de les detencions policials i evitar que les 
persones detingudes passin per dues dependències policials, el Mecanisme 
Català per a la Prevenció de la Tortura recomana a les policies locals que 
tenen ACD que revisin els protocols de coordinació vigents amb el 
Departament d'Interior, de manera que les persones detingudes per la 
policia local es traslladin directament a la comissaria de la 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 a la Policia Local de Tortosa que, tenint en compte que no passa 
a disposició judicial persones detingudes per delictes de competència 
local, traslladi directament les persones detingudes a dependències del 
cos de Mossos d'Esquadra.

Cal recordar també que, d’acord amb el Protocol d’Istanbul, l’assistència 
mèdica en el marc de la detenció s’ha de fer en privat com a regla general. 
Només excepcionalment, en situacions d’agressivitat o alteració de la 
persona detinguda, o a instàncies del personal sanitari, haurien de ser-hi 
presents els agents de custòdia.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Fotos
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Policia Local de Manresa

Data 7 de setembre de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 25 de setembre de 2013

Descripció

Les dependències de la comissaria de la Policia Local de Manresa són 
les mateixes que l'Equip va visitar l'any 2013. Ens atén el cap de la 
Policia Local de Manresa, que confirma que, tal com es va observar a la 
darrera visita, l'antic dipòsit de detinguts de la comissaria (situat a la 
segona planta de l'edifici) fa funcions de magatzem. També s'hi ha 
habilitat una habitació d'emergència per a dones que pateixen violència 
de gènere.

Se'ns fa notar que, des de l'obertura del centre penitenciari Lledoners, 
Manresa no té l'obligació de tenir un dipòsit municipal de persones 
detingudes.

Les persones detingudes per agents de la Policia Local es traslladen 
directament a la comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d'Esquadra (PG-ME) de Manresa. No obstant això, els agents actuants 
redacten la minuta policial a la comissaria de la Policia Local. La Policia 
Local disposa de cotxes logotipats amb mampara (sense càmera a 
l'interior) per fer el trasllat, que l'Equip examina.

Abans del trasllat, a les persones detingudes se'ls fa una visita mèdica 
a l'hospital Althaia (Urgències) de Manresa, llevat que rebutgin 
l'atenció mèdica i no hi hagi causes objectives que la facin necessària, 
com ara detenció amb ús de la força o lesions prèvies. L'hospital 
disposa d'un box específicament dedicat a les persones detingudes, de 
manera que no hagin de coincidir amb altres persones. La visita es fa 
normalment en presència dels agents de custòdia, llevat que el 
facultatiu digui el contrari.

Es fa la lectura de drets en el moment de la detenció, i novament quan 
les persones detingudes entren a les dependències de la PG-ME. La 
pràctica dels drets es fa íntegrament a la comissaria dels Mossos 
d'Esquadra.

El cos de la Policia Local de Manresa té una plantilla teòrica de 104 
efectius i disposa realment d'uns 96-97 agents, entre els quals menys 
del 10% són dones.

Entrevistes 
realitzades En el moment de la visita no hi havia cap persona detinguda.
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Recomanacions

La visita mèdica s’ha de fer com a regla general en privat, tal com 
recomana el Protocol d’Istanbul.

Per equitat de gènere i per necessitats del servei policial, és necessari 
ampliar el nombre de dones que integren la plantilla de la Policia Local de 
Manresa.

Atès que els expedients policials tenen registre informàtic, i atès que la 
comissaria de la Policia Local tindrà una segona seu conjunta amb la de 
la PG-ME al centre de Manresa, entenem que no és necessari mantenir el 
llibre físic de registre de persones detingudes.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Policia Local de St. Fruitós de Bages

Data 7 de setembre de 2022

Número de visita Primera visita

Descripció

Ens atén el cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, el qual 
manifesta que la comissaria no disposa d'àrea de custòdia de persones 
detingudes, tal com podem comprovar.

Les persones que són detingudes per la Policia Local (no més de quatre 
o cinc cada any) es traslladen directament a la comissaria de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d'Esquadra (PG-ME) de Manresa, on els agents 
actuants redacten la minuta policial. La Policia Local disposa de cotxes 
logotipats amb mampara (sense càmera a l'interior) per fer el trasllat.

Abans del trasllat, a les persones detingudes se'ls fa normalment una 
visita mèdica a l'hospital Althaia (Urgències) de Manresa, llevat que 
rebutgin l'atenció mèdica o no hi hagi causes objectives que la facin 
necessària. L'hospital disposa d'un box específicament dedicat a les 
persones detingudes, de manera que no hagin de coincidir amb altres 
persones. La visita es fa normalment en presència dels agents de 
custòdia, llevat que el facultatiu digui el contrari.

La lectura de drets es fa en el moment de la detenció, i de nou quan les 
persones detingudes entren a les dependències de la PG-ME. La pràctica 
dels drets es fa  íntegrament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

El cos de la Policia Local de Sant Fruitós té només onze agents efectius, 
i no hi ha cap agent dona. El Ple municipal ha aprovat recentment que 
el cos s'ampliï en quatre agents addicionals, tot i que aquest increment 
de la plantilla no serà efectiu abans de dos anys.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

La visita mèdica s’ha de fer en privat com a regla general, tal com 
recomana el Protocol d’Istanbul

Per equitat de gènere i per necessitats del servei policial, és imprescindible 
garantir la incorporació de dones a la Policia Local de Sant Fruitós.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Guàrdia Urbana de Vic

Data 2 de novembre de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 07 d'octubre de 2015

Descripció

L'inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic (GUV) i la regidora de 
seguretat reben l'Equip. Finalment, atén la visita el cap de policia. 

El cos de la GUV actualment consta de 73 agents policials, dels qual 
només 11 són dones. D'aquestes, tan sols una ocupa un lloc de 
comandament. El cos cada vegada fa més tasques de seguretat 
ciutadana, la qual cosa explica que faci tantes detencions l'any. 

S'informa que tots els agents porten càmeres corporals. 

S'informa també que en compliment de la recomanació del Mecanisme 
Català per a la Prevenció de la Tortura, fa uns tres anys aproximadament 
que les persones detingudes per la GUV entren directament a les 
cel·les de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra sense passar 
per les seves, ja que la destinació de tota persona detinguda, al final, 
era les dependències dels Mossos d'Esquadra. 

Atès que aquest nou sistema de gestió suposava canvis operatius 
interns, es va recomanar modificar el conveni de cooperació i 
coordinació en matèria de seguretat pública i policia subscrit entre el 
Departament d'Interior i l'Ajuntament de Vic. Per materialitzar el nou 
acord operatiu en la gestió de persones detingudes, se n'ha fet un de 
nou entre els dos cossos policials, que encara no està signat perquè 
s'han donat un temps per comprovar-ne el funcionament i valorar si 
cal fer algun canvi o alguna modificació abans de signar-lo. Se'ns en fa 
arribar una còpia amb posterioritat a la visita. 

Un cop revisat el protocol, es constata que l'objectiu del nou acord és 
actualitzar el traspàs de persones detingudes per la GUV al cos de 
Mossos d'Esquadra (CME). S'aclareix que queden fora de les previsions 
de l'acord les detencions per delictes contra la seguretat del trànsit, 
atès que es tracta de competències exclusives de la GUV, per bé que en 
aquests casos no acostumen a detenir ningú. El cap informa que 
excepcionalment també es podrien fer detencions en el supòsit que les 
cel·les dels Mossos d'Esquadra estiguessin inoperatives per motius 
logístics (pintura, desinfecció, neteja, etc). Això ha passat en una 
ocasió. Per aquest motiu, les cel·les de la GUV no es donen de baixa 
definitivament, a banda que el cos rep anualment una subvenció de la 
Generalitat per mantenir-les.  

Segons el protocol, en totes les detencions fetes per la GUV, els agents 
que hagin materialitzat la detenció han de lliurar la persona detinguda 
amb la minuta corresponent i, si escau, amb una còpia de l'informe 
mèdic. En el cas de persones detingudes amb diligències prèvies no 
finalitzades per la GUV, està previst que puguin finalitzar-se a les 
dependències del CME.
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Descripció

En supòsits de delictes per violència domèstica, la GUV recull denúncies, 
igual que ho fa el cos de Mossos d'Esquadra. Tanmateix, la GUV no 
disposa de personal instructor de diligències en torn de nit, de dilluns a 
diumenge de 22 a 6 hores, per la qual cosa fora d'aquest horari les recull 
directament el CME, que disposa de personal especialitat. 

Pel que fa al trasllat de la persona detinguda als serveis mèdics, el 
protocol recull que es farà en els supòsits següents: si ho demana la 
persona detinguda quan se li fa la lectura de drets verbal al lloc de la 
detenció, si presenta lesions evidents, si ha estat detinguda amb ús de 
la força i si presenta alteracions evidents de caire psicofísic. Si en els 
casos esmentats la persona detinguda es nega a ser visitada per un 
metge, està previst que igualment sigui traslladada a un centre mèdic i 
que un facultatiu en deixi constància per escrit. 

El protocol també recull que el cap de torn del CME pot determinar que 
la GUV traslladi la persona detinguda als serveis mèdics abans d'entrar 
a l'àrea de custòdia de persones detingudes (ACD) sempre que es 
consideri justificat. Tanmateix, no hi ha cap previsió relativa a si el 
reconeixement mèdic tindrà lloc amb presència policial o no. 

Es visita la zona de custòdia seguint l'itinerari que fa la persona 
detinguda quan ingressa. Es constata que les dependències no han 
canviat respecte de la visita anterior.

Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

Es valora positivament el nou acord operatiu entre els dos cossos 
policials en la gestió de les persones detingudes i que les dependències 
de la GUV s'hagin deixat de fer servir. Atès que el nou acord encara no 
s'ha signat, es fan els suggeriments següents: 

 Pel que fa a les denúncies de violència de gènere o domèstica, es 
proposa modificar l'apartat tercer del punt 4 de l'acord en el sentit que 
el cos de Mossos d'Esquadra sigui l'únic cos policial que rebi denúncies 
per aquest tipus de delictes. D'acord amb les previsions de la Llei 
17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, correspon al CME 
requerir al col·legi de l'advocacia corresponent la presència d'un 
advocat o advocada per garantir l'assistència lletrada des del moment 
inicial de la denúncia. La Llei no fa cap menció a les policies locals. 
Altrament, d'acord amb la mateixa llei, correspon al CME fer l'avaluació 
del risc i adoptar les mesures policials que escaiguin.

 Pel que fa al protocol d'assistència mèdica a persones detingudes, es 
proposa incloure un apartat en què es faci constar que, d'acord amb el 
que estableix el Protocol d'Istanbul, les visites mèdiques s'han de fer 
com a regla general en privat, seguint les directrius internacionals en 
la matèria i com amb qualsevol altre pacient, sense personal present a 
l'àrea de custòdia ni a les zones d'abast visual i auditiu.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Policia Local de Manlleu 

Data 2 de novembre de 2022

Número de visita Primera

Descripció

La cap de torn i la cap de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) reben i 
atenen la visita.

El cos té actualment 45 agents policials. És la policia local que més 
dones té en plantilla, inclosos comandaments. De fet, la cap de policia, 
la cap de torn que atén l'Equip i la cap de l'OAC són dones. Dels 5 
caporals, 3 són dones. En cada grup de seguretat ciutadana hi ha sempre 
una dona i en els de proximitat, també. Tots els agents porten càmeres 
personals i estan obligats a comunicar a la persona detinguda que 
l'estan gravant. De fet, quan s'acciona la càmera la persona pot veure al 
moment com grava. 

Informen que fa dos anys que no fan servir l'àrea de custòdia de 
persones detingudes per problemes de seguretat. Se'ns mostra i es 
constata que efectivament no és un espai adequat per a la custòdia de 
persones detingudes. Ara es fa servir com a lloc de pas. La manca 
d'aquest espai va fer necessari establir un nou acord operatiu amb el cos 
de Mossos d'Esquadra (CME).

El 30 de setembre de 2020 es va materialitzar el traspàs directe de les 
persones detingudes per la Policia Local de Manlleu mitjançant la 
signatura d'un acord, el marc d'aplicació del qual són els supòsits en 
què la Policia Local de Manlleu detingui una persona sense la intervenció 
del CME. Se'ns lliura una còpia d'aquest acord, juntament amb el 
reglament de persones detingudes. 

Se'ns informa que l'escorcoll de la persona detinguda es fa a la via 
pública i només en els casos en què no es pot fer es trasllada la persona 
a dependències policials. Això ha passat en dues o tres ocasions.

D'acord amb el nou protocol, s'informa que en el cas de detencions in 
fraganti, és el cos de Mossos d'Esquadra qui inicia l'atestat i fa la resta 
de diligències. En el cas d'atestats oberts per la Policia Local, aquesta fa 
totes les diligències i només es  trasllada la persona detinguda als 
Mossos d'Esquadra perquè la tinguin en custòdia. En supòsits de 
detencions per violència masclista, inicia les diligències sempre la 
Policia Local. Es recullen les denúncies per evitar que les víctimes 
s'hagin de desplaçar a les dependències dels Mossos d'Esquadra, a Vic. 
L'annex del protocol preveu les diferents situacions amb què es poden 
trobar.

La persona detinguda és traslladada perquè se li faci un reconeixement 
mèdic en tots els casos, i si es nega a ser visitada, és el personal 
facultatiu qui en deixa constància per escrit. Amb caràcter general els 
agents policials són presents en el reconeixement.
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Entrevistes 
realitzades No se n'han fet.

Recomanacions

Es valora positivament que l'àrea de custòdia de persones detingudes 
(ACD) s'hagi deixat de fer servir i que s'hagi materialitzat amb el 
Departament d'Interior el traspàs directe de persones detingudes per 
la Policia Local de Manlleu al cos de Mossos d'Esquadra. No obstant 
això, es fan els suggeriments següents: 

 Cal donar de baixa definitivament l'ACD mitjançant decret 
d'alcaldia, en cas que encara no s'hagi fet.

 Les visites mèdiques s'han de fer, com a norma general, en privat, 
d'acord amb les directrius del Protocol d'Istanbul. 

 En el cas de denúncies per violència domèstica, si bé es valora 
positivament que es recullin per evitar el desplaçament de la víctima 
a dependències policials dels Mossos d'Esquadra fora del municipi, 
cal recordar les previsions de la Llei 17/2020, de 22 de desembre, pel 
que fa a la preceptivitat de l'assistència lletrada, en el sentit que 
quan una dona s'hi presenti per denunciar cal requerir al col·legi 
d'advocats la presència d'un advocat o advocada per garantir 
l'assistència lletrada des del moment que s'interposa la denúncia.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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c. Centres penitenciaris

Centre Penitenciari Brians 1 (homes)

Data 26 de gener de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 27 de novembre de 2019 

Descripció

L’Equip és rebut pel director i la subdirectora de règim.

Una part de l’Equip visita el departament d’ingressos. A banda de la 
subdirectora de règim, acompanya la visita un funcionari del gabinet 
d’entrada i identificacions i el cap d’unitat del departament d’ingressos. 
Primer es visita la zona per on ingressen els presos preventius i on se’ls 
fa la identificació i ressenya. En cas que es produeixin diversos ingressos 
alhora els fan esperar a una de les sis cel·les que hi ha. Les dones també 
ingressen pel mateix lloc però van directament al mòdul de dones del 
centre. Es visita la sala on es fa l'escorcoll a qualsevol dels interns que 
hi ingressen. Té doble sistema de gravació d'imatge. Una càmera grava 
permanentment i l’altra està encriptada i només hi té accés direcció. 
Mostren la bata que hi ha penjada i que es lliura a l'intern en cas que ho 
requereixi. L’escorcoll és integral. El passadís que comunica aquesta 
zona amb el Departament d’Ingressos també disposa de càmera de 
videovigilància i s’observa que hi ha el cartell informatiu preceptiu. 

El departament d'ingressos té 17 cel·les i una capacitat per a 34 interns. 
S’hi estan entre quatre i cinc dies en funció de quan es té el resultat de 
la PCR. La prova se’ls acostuma a fer el tercer dia. Si coincideix amb cap 
de setmana, el període d’estada s’allarga perquè no es fan proves. Si el 
resultat és negatiu, passen al mòdul corresponent. Hi ha hagut casos de 
manca d’espai en què s’ha hagut d’habilitar la part de dalt del mòdul 1 
del centre per ubicar-hi els nous ingressos. S’observa que a l’entrada hi 
ha una espècie de baül amb barrots i tancat amb un cadenat on es 
deixen les pertinences de l’intern tan bon punt ingressa. Després es 
passen a paqueteria, on es fa la ressenya de tot el que porta.  

Un cop efectuat l’ingrés, s’avisa el personal mèdic perquè faci la primera 
avaluació de l'intern. En funció del cas, el facultatiu pot ordenar que 
l’intern no passi a mòdul de règim ordinari sinó que sigui traslladat a 
infermeria o a la unitat d'hospitalització psiquiàtrica penitenciària 
(UHPP). L'intern també és visitat per personal d'infermeria, educadors i 
treballadors socials. A continuació, l’intern es dutxa i després pot fer la 
trucada a la qual té dret. A l'arribar se li ingressen sis euros al compte 
de peculi per fer les compres mínimes durant l’estada al departament. 
En acabat, ingressa a la cel·la corresponent 

Els interns d'aquest departament, mentre hi són, comparteixen cel·la. 
La ubicació dels interns es fa en funció del dia d’ingrés d’acord amb el 
Protocol covid. El dia de la visita n’hi ha 13.
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Descripció

Es visita una de les cel·les i s'observa que disposa d’una llitera doble i 
dues cadires. També té lavabo i pica de mans. Les parets estan folrades 
amb rajoles, que són perilloses perquè es poden trencar i convertir-se en 
una arma. També es visita l’única dutxa que hi ha. És un espai molt vell, 
sense llum natural, lúgubre, gens agradable, que requereix una reforma 
urgent. El departament disposa d'un pati exterior que no es fa servir per 
un tema de seguretat, atès que les parets són molt baixes. En un apartat 
del pati es fan les PCR. També té un petit menjador que actualment 
tampoc no es fa servir perquè, com a conseqüència de la covid-19, els 
àpats es fan a la cel·la. S’observa que al menjador hi ha una prestatgeria 
amb uns quants llibres i revistes a disposició dels interns. 

No hi ha televisió a les cel·les del departament d'ingressos. Hi ha dotació 
d'aparells de televisió però no n’hi ha per a tothom. En casos extrems 
se'n podria facilitar un, però s’intenta que els interns passin al mòdul al 
més aviat possible. 

Se’ls facilita un lot amb un xandall, una samarreta, una tovallola, 
llençols, unes sandàlies, un got de plàstic i paper de vàter. La roba es 
renta al departament i els interns la retornen quan passen a mòdul. La 
roba interior se la renten ells a la cel·la. Els interns ingressen amb la 
seva mascareta i se’ls en facilita si en requereixen. 

Hi ha tres funcionaris per torn més el de cabina. Seria desitjable que 
fossin quatre, sobretot a la tarda, que és quan es produeixen la majoria 
dels ingressos. 

És l'únic departament que no té lavabo per al personal funcionari. El 
despatx pels funcionaris també és molt petit.  

L’entrevista dels professionals amb els estrangers que no entenen 
l’idioma es fa per mitjà d’un telèfon que disposa de traducció simultània. 
Igualment, en cas que es requereixi, el centre disposa de dues mediadores. 
Les persones transgènere són ubicades en funció del gènere sentit. 

L’altra part de l’Equip visita el departament especial de règim tancat 
(DERT). Acompanya la visita el director del centre.

En finalitzar la visita, l’Equip que ha visitat el DERT manté un intercanvi 
d’informació amb el director, el qual informa que disposen de mòduls 
prefabricats, que es van obrir al seu dia com a espai provisional, i que 
estan pendents de ser actualitzats. Com a centre per a preventius és 
complex, atès que és un centre que es va dissenyar per fer-hi tractament. 
Es guanyaria un espai si es pogués utilitzar l’espai que actualment 
ocupen les dones. Preguntat sobre la circular de contencions, el director 
confirma que hi ha mancances, com la cel·la encoixinada o la manca de 
temps per poder implementar correctament la formació.

L'Equip també s’interessa pel cas recent protagonitzat per un intern de 
la UHPP que va fer un forat a la paret que li va permetre passar a 
l’habitació del costat on es trobava ingressada una noia de vint-i-dos 
anys, amb qui va passar la nit, sense que el personal que gestiona la 
unitat ho advertís fins l’endemà. 
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Entrevistes 
realitzades

Departament d'ingressos. De les tres entrevistes realitzades, se’n 
desprèn la informació següent:

 Tots els interns han pogut parlar per telèfon amb el familiar de 
referència, però no amb l’advocat o advocada perquè desconeixen 
aquesta possibilitat. En un cas l’intern manifesta que la seva família ha 
iniciat els tràmits per buscar-li atenció lletrada. En un altre cas, l’intern 
manifesta que li van dir que només tenia dret a una trucada. En 
finalitzar la visita s’observa que està trucant per telèfon.

 Tots tres interns fa entre tres i quatre dies que són al departament.

 Els que van ingressar el mateix dia comparteixen cel·la i l’altre està 
sol. 

 Dos són primaris i l’altre ja havia ingressat prèviament per una 
condemna curta.

 Tots manifesten que han estat visitats per personal mèdic i pel 
treballador o la treballadora social. En un cas, l’intern manifesta que és 
esquizofrènic i que ha estat visitat pel psiquiatre. També refereix que se 
li ha fet la prova de la tuberculina i una PCR. També se li ha ofert la 
possibilitat de vacunar-se si li faltava alguna dosi. 

 Confirmen que els àpats es fan a la cel·la i que només surten en cas 
que hagin de comprar alguna cosa. 

 Tots confirmen que se'ls ha fet un escorcoll amb nu integral i que no 
se'ls va oferir la bata.

 Tots tres manifesten que els van informar dels drets i del 
funcionament del departament, i dos també diuen que se'ls va lliurar un 
full informatiu.

 El tracte amb el personal funcionari el valoren positivament. 

 En dos casos els interns manifesten que el menjar està bé, i en un 
altre, que és millorable.

DERT. Del relat de les quatre entrevistes realitzades, se’n desprèn la 
informació següent: 

 Dos dels entrevistats són al centre per la seva participació en una 
baralla, un altre per un incident relacionat amb drogues i que el va 
portar a autolesionar-se, i el darrer, per trobar-li un objecte prohibit. 

 Tres d’ells són estrangers i un és nacional, el qual manifesta que ha 
complert una condemna de vint-i-vuit anys i que prèviament ja n’ha 
complert quatre a Joves.

 Dos d’ells manifesten tenir problemes de salut mental i prendre 
medicació. D’aquests, un manifesta que estava ingressat a la unitat 
psiquiàtrica i que la medicació que pren és pitjor que la que prenia quan 
era a l’exterior.
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Entrevistes 
realitzades

 Dos d’ells manifesten que les hores de pati són al matí de 7 a 9 h i que 
no les fan servir perquè fa molt de fred. 

 En relació amb el menjar, un d’ells manifesta que els arriba fred i un 
altre que és igual que el que serveixen al mòdul

 No plantegen queixes relatives a maltractaments o tracte inadequat al 
centre ni al DERT. Un d’ells es queixa perquè no li han ofert llibres i, de fet, 
refereix que no els donen “ni les hores”. El que porta més temps a la presó 
també es mostra crític amb el sistema.

 Qui fa més temps que és al mòdul fa 45 dies que hi és, i el dissabte 
després de la visita ja surt. 

 Tots fan peticions diverses, des d'un llibre de la biblioteca, parlar amb 
el treballador social, un canvi de mòdul o l'empadronament. 

 Confirmen el que havien manifestat els funcionaris sobre que no es fan 
activitats al departament.

 Pel que fa a les comunicacions, menys un que diu que no li han ofert 
fer-ne, els altres sí que comuniquen amb la família, ja sigui per 
videoconferència o per vis-a-vis. 

 Dos d’ells tenen antecedents de consum de tòxics.

Recomanacions

Departament de règim tancat:

 Cal garantir el temps fora de la cel·la al qual tenen dret els interns 
que es troben al DERT i, concretament, les hores diàries de pati, buscant 
flexibilitat en l’horari que tenen assignat, segons manifesten els interns, 
atès el benefici que té per a la seva salut mental i psíquica quan passen 
gran part del dia tancats a la cel·la. L’horari actual de les hores de pati, 
de 7 a 9/10 hores, és totalment dissuasiu, perquè a l’hivern i a la tardor 
hi fa fred i no hi toca el sol a aquelles hores, i no s’ofereixen alternatives. 

 Cal garantir que al DERT es faci activitat fora de la cel·la perquè, 
segons manifesten els interns entrevistats i confirma el personal 
funcionari, no es fa cap tipus d’intervenció. Per això, el DERT ha de 
disposar d’un pla d’activitats, tant en un format individual com grupal, 
i segons les necessitats de la persona i els objectius de cada activitat. La 
programació de les activitats ha d’estar en un lloc visible i s’ha de 
revisar.

Departament d’ingressos:

 Cal fer obres de millora a l’espai per dutxar-se els interns i garantir-ne 
les condicions de manteniment. 

 Cal habilitar algun espai per fer un lavabo per al personal funcionari 
de servei interior i ampliar la dependència que fan servir actualment, que 
és molt petita.
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Recomanacions

 Cal adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir que els 
interns poden utilitzar el pati mentre estan ingressats, especialment en 
aquests moments en què fruit de la pandèmia es veuen obligats a passar 
gran part del dia a l’interior de la cel·la i, de vegades, acompanyats.
 
 Cal avaluar la idoneïtat que el departament d’ingressos disposi d’un 
advocat o advocada del Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària o del 
mateix centre que faci d’enllaç amb les autoritats judicials a disposició 
de les quals es troben les persones que ingressen de manera preventiva 
i amb els lletrats o lletrades respectius, que els prestin l’assessorament 
i la informació legal que els interns requereixin durant la seva estada al 
Departament, perquè en les entrevistes realitzades es posa de manifest 
que no han rebut assistència lletada i desconeixen la seva situació 
processal penal, la qual cosa els genera un sentiment d’angoixa i 
preocupació. 

 Cal dotar el Departament d’un professional de servei interior més, 
especialment en el torn de tarda, que és quan es produeixen la majoria 
dels ingressos. 

 Cal valorar que el Departament disposi de la figura d'un intern que 
faci la funció d'acompanyar els nous ingressos i que tingui com a missió 
l'atenció personalitzada i l'acompanyament dels nous interns, amb el 
benentès que aquesta funció serà assignada de manera rotatòria atesa 
la situació processal de preventius dels interns.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

AO/09/2022
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Centre Penitenciari de Dones

Data 23 de febrer de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 11 de febrer de 2020

Descripció

Els membres de l'Equip s'entrevisten amb la directora del centre. El dia 
de la visita l'ocupació és de 90 dones en règim ordinari, de les quals 
9 són mares. S'informa que hi ha hagut un canvi en el protocol 
covid. Totes les dones que ingressen i no estan vacunades fan aïlla-
ment i se'ls fa prova PCR al cap de 48 hores. Amb caràcter general 
s'estan en aïllament tres dies, llevat dels supòsits d'ingressos que es 
produeixin durant el cap de setmana. En aquest cas, es dona la para-
doxa que si una dona ingressa un dissabte romandrà en aïllament fins 
al dimecres perquè durant el cap de setmana no es fan proves. Segons 
se’ns informa durant la visita, en algun cas l’aïllament per ingrés s’ha 
perllongat fins a vuit dies.

El centre només té dues habitacions al departament d'ingressos. La 
manca d'espai ha comportat que s'habiliti la unitat polivalent per 
fer-hi els aïllaments. Amb anterioritat a la pandèmia aquesta unitat 
estava destinada a ubicar-hi dones que per les seves característiques 
eren més vulnerables.

També s'informa que s'han fet obres al departament de comunicacions 
i que s'ha fet una sala més àmplia per als vis-a-vis de convivència, tal 
com se'ns va informar en la visita anterior.

La directora del centre manifesta la millora substancial que han 
suposat les videotrucades i informa sobre el projecte que hi ha de fer 
cabines perquè les internes facin les trucades amb confidencialitat. El 
projecte es durà a terme conjuntament amb el Centre Penitenciari 
Lledoners.

Instal·lacions

Acompanya l'Equip el cap de Serveis.

Procés d’ingrés

Primer es visita la zona per on ingressen les dones. Ingressen amb el 
vehicle policial del cos de Mossos d'Esquadra pel mateix pati que la 
resta de vehicles de mercaderies. Un cop ingressen, el personal 
funcionari es fa càrrec de la recepció de cada interna. A continuació la 
fan passar a una habitació que té càmera que grava permanentment. 
Està encriptada i només hi té accés la direcció. Hi ha penjat el cartell 
informatiu corresponent. L'escorcoll és integral però la dona mai no es 
queda nua del tot. Es fa per parts. Se'ns mostra la bata que se li ofereix 
sempre. A diferència d'altres centres visitats, la bata és de roba i està 
guardada en un armari. Es renta després de cada ús.
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Descripció

A continuació, la dona es dutxa i se li lliura un xandall i roba interior i 
la roba que duu es renta i se li retorna un cop passa a mòdul. Aquest 
xandall no cal que el torni, llevat que no el vulgui perquè no li agrada. 
El centre també disposa de roba procedent de donacions per a les 
internes que no en tinguin. Pel que fa a la roba interior, s'informa que 
es lliura amb caràcter general perquè les dones que ingressen 
procedents de comissaria ho fan en unes condicions higièniques molt 
precàries. Les peces de roba interior, calces i sostenidors, són noves per 
estrenar i estan desades en un parell de capses. També se'ls facilita, 
d'una banda, un lot amb els llençols i un parell de tovalloles, i d'una 
altra, un lot higiènic que porta sabó per al cos i els cabells, un 
desodorant, pasta i raspall de dents (de marques blanques). A demanda 
de la interna també se li dona un raspall per als cabells i compreses.

En acabat, es fa la fitxa d'ingrés, la interna és visitada pel metge i passa 
al departament d'ingressos/unitat polivalent.

Departament de comunicacions

Es visiten els locutoris per fer comunicacions orals. Un d’ells té 
pantalla i un telèfon per fer les comunicacions amb els jutjats, els 
advocats i advocades i organismes oficials. És igual que la resta, amb 
la diferència que un dels vidres és translúcid per preservar la intimitat 
i la confidencialitat. 

També se’ns mostren diferents habitacions on tenen lloc les 
comunicacions íntimes. S’observa que a sobre del llit hi ha desats 
llençols, dues tovalloles, paper higiènic i preservatius. 

Es visita la nova sala que s'ha fet per a les comunicacions de 
convivència de les internes amb els seus infants de tres a onze anys. 
Es constata que és més gran, més espaiosa i acollidora. A banda de 
tenir cadires i butaques per a adults, està equipada amb dues taules i 
cadires per a infants, una trona, joguines i contes, i està decorada amb 
dibuixos fets per infants. També disposa d’una pantalla per poder 
connectar a la vegada amb algun familiar que no es pot desplaçar al 
centre. Les altres sales per fer comunicacions familiars i de convivència 
són idèntiques (només disposen d’una tauleta baixa al mig i diferents 
butaques per seure-hi). En una d’elles també hi ha desats alguns llibres 
infantils. Al mateix espai hi ha una sala on s'ha instal·lat una pantalla 
per fer les videoconferències.

Unitat residencial (penades i preventives)

La unitat de preventives no només alberga preses preventives. També 
n’hi ha de penades que decideixen continuar residint-hi encara que 
canviï la seva situació processal penal i el règim de vida a la unitat de 
penades sigui més flexible i autònom, sobretot pel que fa als horaris. 

Es visiten diferents habitacions de la unitat de preventives. Tenen 
lliteres i capacitat per albergar-hi entre sis i vuit dones. El lavabo és 
dins però les dutxes, comunes, són fora. Malgrat la limitació dels 
espais, destaca la higiene, la netedat i la ventilació de totes les zones 
visitades. Tot i ser un centre antic, es constata que es fan esforços per 
mantenir-lo condicionat i habitable dins els marges i les limitacions 
estructurals existents. 
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Descripció

Les habitacions s’obren amb clau i es constata que estan buides. S’informa 
que les dones estan pràcticament tot el dia fora de la cel·la i només hi 
pugen a dormir. 

La unitat de penades és igual però té una nevera i un microones al 
passadís. També hi ha diferents taules i cadires repartides. En una de les 
taules hi ha una capsa amb assecadors i planxes per als cabells.

Es visiten altres dependències del centre mentre es fa la visita: biblioteca, 
cuina, saló d’actes i sala polivalent. S’observa que hi ha dones pels 
diferents espais, a banda de les que deuen estar treballant. Fora de la 
cuina hi ha penjat un cartell on es publiquen els menús de les diferents 
dietes (general, musulmana, vegetariana). També s’apunta el tipus de 
guarnició d’aquell dia i les postres. En el moment de la visita encara no 
s'hi havia anotat res. 

Infermeria, unitat polivalent i ingressos

La unitat polivalent i la d’ingressos és conjunta. A ingressos hi ha 
destinades dues habitacions (11 i 12), i a la unitat polivalent, quatre. Les 
habitacions, amb lliteres, són més austeres perquè en aquests moments 
estan pensades perquè les internes hi estiguin poc temps (un o dos dies) 
mentre esperen passar a mòdul ordinari. Hi ha televisió i lavabo a dins. 
Les dutxes són a fora. Durant el temps que hi són no poden sortir al pati. 

També es visita l’habitació on es fan les contencions amb subjecció 
mecànica per indicació mèdica. Disposa de càmera de gravació d’imatges 
i el cartell informatiu. El llit, enclavat a terra, al mig porta incorporades 
les subjeccions i la falca postural. L’habitació també té lavabo i pica de 
mans. 

El departament d’infermeria visitat en altres ocasions continua sent el 
mateix, amb sis habitacions. El dia de la visita hi ha dues dones residint-hi.

Departament especial

Es troba al semisoterrani del centre, juntament amb els tallers productius, 
on es fan les activitats formatives, el gimnàs i la bugaderia. 

En una de les ales hi ha tres cel·les per fer-hi els aïllaments, una de les 
quals està preparada per fer-hi les contencions amb subjecció al llit. En 
aquesta no hi ha falca postural, i el llit, enclavat al terra, disposa d’un 
matalàs amb el cinturó abdominal i les subjeccions d’extremitats (peus). 
El matalàs no té llençol però s’informa que sempre es posa. També 
disposa de càmera de gravació d’imatge i veu, i el cartell està penjat en un 
lloc visible. La resta de subjeccions i mitjans coercitius, i també la falca 
postural, estan desats en una habitació tancada amb clau a la qual només 
té accés el cap de serveis. En aquesta mateixa ala hi ha una cel·la amb 
televisió destinada a les internes que compleixen sanció d’aïllament en 
cel·la. 

El cap de serveis informa que és ell l’encarregat de fer la formació de com 
fer les subjeccions, tot i que fa palès que pràcticament no se’n fan al 
centre.
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Descripció

També visitem alguna de les habitacions destinades a complir-hi sancions: 
amb llitera, taula i dues cadires, WC i pica de mans. Es constata que una 
d’elles s’ha fet servir perquè encara no s’ha netejat.

Finalment, es visita el pati del departament, al qual les internes poden 
sortir matí i tarda. 

Conclusions

 Es valora positivament que s’hagin incorporat les videotrucades i que 
s’hagin ampliat les videoconferències com a mitjà de comunicació 
familiar, en particular per a les preses que provenen d’altres països i no 
tenen referents familiars a Catalunya. 

 Es valora positivament que s’hagin fet les obres per ampliar l’habitació 
per fer les comunicacions de convivència amb infants fins als onze anys. 

 Es valora positivament que l’habitació on es fan les contencions, tant 
per motius mèdics com regimentals, estigui dotada de càmera de gravació 
d’imatges i hi hagi penjat el cartell informatiu que pertoca, per bé que tan 
sols la del DERT disposa també de gravació de so. 

 Es valora negativament que el centre hagi perdut els usos de la unitat 
polivalent com un espai residencial per a dones amb necessitats especials, 
amb els desavantatges que això implica per a elles.

 Es valora negativament que les dones que estan en situació d’aïllament/
confinament no puguin sortir al pati amb l’adopció de les mesures de 
prevenció que es considerin adients. 

 Durant la vista al centre es constata que la major part del personal 
funcionari no va identificat.

 No es considera adequat ni acceptable que la roba interior que es posa 
a disposició de les internes, encara que es tracti de peces per estrenar, 
estigui desada de qualsevol manera en una capsa i no precintada o 
embossada per garantir-ne la higiene.

 Tampoc no es considera gaire adequat que les bates estiguin desades 
de qualsevol manera als armaris, encara que s’asseguri que es renten 
després de cada ús. 

 Tampoc no es considera adequat que no es facin proves PCR cada dia 
(només tres cops per setmana), per la repercussió que això té en el règim 
d’estada i vida dels ingressos inicials, sobretot dels primers ingressos en 
què la situació per a les dones és més angoixant i estressant.

Entrevistes 
realitzades

No se’n fan aquell dia perquè la visita coincideix amb una altra visita del 
Departament de Salut que està passant un qüestionari a les internes.
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Recomanacions

Recomanacions

Amb caràcter general, valorar estendre el model d’habitació per a 
comunicacions de convivència amb infants a la resta de centres 
penitenciaris de Catalunya. També es recomana valorar ampliar l’edat, 
més enllà dels onze anys, en què es permet als infants utilitzar aquests 
espais.

Al Departament de Salut, actualitzar els protocols de contenció de la 
pandèmia de la covid-19 als centres penitenciaris, tot

 Accelerant al màxim la realització de les proves PCR i l’obtenció de 
resultats.

 Flexibilitzant l’aïllament i permetent alguna sortida al pati mentre 
s’esperen aquests resultats.

Al Centre Penitenciari de Dones, 

 Oferir lots plastificats amb tota la roba necessària per a les dones que 
ingressen al centre.

 Recordar al personal de règim intern el deure d’anar identificat amb 
el seu número d’identificació personal.

Al CIRE: 

 Preguntar pel cost dels lots higiènics que es lliuren a les internes i el 
tipus de productes que inclouen, i un cop obtinguda aquesta informació 
valorar la recomanació que es fa.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Centre Penitenciari Lledoners

Data 6 d'abril de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 15 de maig de 2020

Descripció

L’Equip és rebut per la directora del centre, amb qui es manté una 
entrevista abans de l'inici de la visita. Informa que ha augmentat el 
nombre de presos ingressats i que el centre té en l'actualitat al voltant 
de 800 interns. Destaca el nombre d'ingressos voluntaris. 

L'increment de població suposa que els mòduls estan gairebé al límit de 
la seva capacitat. El departament especial de règim tancat (DERT) també 
està molt ple en comparació amb la darrera vegada que es va visitar, el 
febrer de 2020. Dels 14 interns que hi havia llavors, s'ha passat a 28 
sobre una capacitat de 33, molts dels quals són interns procedents 
d'altres centres penitenciaris. La manca de places en primer grau ha 
suposat el trasllat d'interns sancionats al departament d'ingressos. No 
obstant això, la directora posa de manifest que estan per sota de la 
mitjana pel que fa a incidents en comparació amb altres centres 
penitenciaris. 

Pel que fa al protocol covid, informa que en aquests moments estan en 
una fase de desescalada, un procés que es farà progressivament. 
D'entrada, començaran per acabar amb els grups bombolla als tallers 
productius i a l'escola. Es preveu que entre el mes de juny i setembre 
estigui fet tot el pla funcional. En l'actualitat no tenen cap cas positiu ni 
ningú amb símptomes. 

Informa que són el centre pilot per a la implementació d'un projecte 
d'alfabetització digital finançat per la Unió Europea per facilitar la 
comunicació dels interns amb la seva família i amb els professionals del 
centre. Consisteix en la construcció d'uns anomenats quioscs on 
s'instal·laran unes cabines des d'on els interns podran fer trucades 
telefòniques o videotrucades gratuïtes a través d'un sistema de biometria 
per controlar els interns que parlen i els familiars amb qui parlen. Les 
pantalles tindran un sistema de filtre que impedirà veure qui hi ha al 
darrere. Per mitjà d'aquest sistema els interns podran demanar el full 
processal penal, reservar cita per fer servir els ordinadors, demanar 
entrevista amb algun professional de l'equip directiu, etc.

El pla pilot s'iniciarà al mòdul 1 amb la participació de nou interns 
voluntaris i les seves famílies. La idea és que aquest projecte s'implementi 
a la resta de centres penitenciaris a partir del gener de 2023. De fet, 
l'octubre de 2023 és la data límit que tenen per fer-ho.

Per bé que no s'han iniciat les obres, l'Equip visita el mòdul 1 acompanyat 
per la directora, que mostra l'espai on s'instal·laran els quioscs. També 
mostra l'espai on actualment hi ha ordinadors i que es reutilitzarà com a 
biblioteca, i la biblioteca actual de mòdul, que és més gran, es reconvertirà 
en una sala on s'instal·laran els ordinadors que tindran connexió a 
Internet i a la intranet. També es farà servir perquè els interns que tenen 
la família a l'exterior puguin fer videoconferències. 
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Descripció

S'aprofita per visitar el despatx o la sala on els interns fan les videotrucades 
amb els telèfons que els facilita el centre i on hi ha instal·lada una petita 
cabina a disposició dels reclusos que vulguin fer més videotrucades, que 
s'han de costejar ells mateixos. Atès el cost de la trucada, no la fan servir 
i ha quedat en desús. 

Pel que fa a la salut mental, s'informa d'un nou acord signat amb el 
Departament de Salut que inclou l'atenció a noves patologies, com 
trastorns límits o problemàtica d'addiccions. Fins ara els equips de salut 
van a dos mòduls, però els agradaria que aquests equips tinguessin una 
presència permanent, atès l'alt percentatge de població reclusa que 
requereix aquesta assistència. Una major presència d'aquests equips els 
ajudaria a adaptar els programes específics d'intervenció que es duen a 
terme al centre en funció dels perfils. També resulta necessari obrir l'ala 
d'infermeria dedicada a malalts psiquiàtrics perquè fins ara s'utilitzava 
per a casos covid. 

La directora també informa del tema del transport públic, respecte del 
qual el Síndic de Greuges té oberta una actuació d'ofici. Recentment, la 
directora ha fet un informe de les necessitats detectades, que passen per 
demanar un autocar al matí i un a la nit, de dilluns a dijous, i tenir-ne més 
el divendres amb la previsió de fer comunicacions vis-a-vis i dur a terme 
el programa de parentalitat perquè els pares tinguin un dia per fer deures 
amb els fills. 

L'Equip es divideix en dos amb l'objectiu d'entrevistar interns. Una part 
de l'Equip, acompanyada pel coordinador de programes de servei interior, 
visita el mòdul d'ingressos (on hi ha un total de 9 interns, tots ells 
sancionats, cap d'ingrés) i l'altra part, acompanyada per la directora, 
visita el departament especial. En total es fan vuit entrevistes.

Entrevistes 
realitzades

Tracte. Els interns entrevistats manifesten que el tracte amb els funcionaris 
és correcte. No es denuncien maltractaments o abusos físics ni verbals, 
per bé que un intern es queixa d'haver-ne rebut als centres penitenciaris 
Brians 1 i 2. Diversos interns posen en relleu que el centre és el millor en 
comparació amb la resta, i que no han patit ni han presenciat cap situació 
de maltractament. Un d'ells, però, refereix una actitud despectiva de 
diversos caps de mòdul cap a ell. 

Equip de tractament. Quatre dels interns entrevistats es queixen dels 
equips de tractament i de com els han afectat les seves decisions: han 
provocat que acabessin al DERT per acumulació d'expedients o bé no han 
pogut gaudir de permisos per manca d'atenció dels equips. Un d'ells té 
una queixa que és recurrent, confirmada per un altre dels interns 
entrevistats, perquè no té televisor malgrat haver-lo reclamat de forma 
insistent. A més, els interns coincideixen a assenyalar que l'augment en 
l'ocupació del centre penitenciari, sense que s'hagin ampliat els equips 
de tractament, ha fet que l'atenció que es presta hagi baixat en qualitat.

Activitats. Els interns del DERT coincideixen que surten dues hores al pati 
i dues hores a la sala on fan classe. Els interns d'ingressos (sancionats) 
només tenen dues hores de pati.
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Entrevistes 
realitzades

Alimentació. Les opinions són força variades. En general coincideixen 
que l'alimentació és poc variada, que hi ha molta verdura, que el menjar 
se serveix fred i que no poden menjar carn que porti ossos per motius 
de seguretat. Un parell d'interns diuen, però, que és bo.

Salut. La major part d'interns entrevistats manifesten que estan 
satisfets amb el servei de salut que proporciona el centre penitenciari.  

Comunicacions. Tots els interns entrevistats comuniquen amb la família 
sense problemes. Ho feien mitjançant les tauletes de videoconferència 
durant la part més greu de la pandèmia i ara ho fan de manera 
presencial.

Contencions. Només un dels interns entrevistats ha patit contencions 
mecàniques, però ha estat en altres centres penitenciaris. 

Mecanismes de garantia. Els interns entrevistats coneixen l'existència 
del jutjat de vigilància penitenciària i d'altres mecanismes de garantia 
de drets. Dos d'ells tenen interposada una queixa al Síndic de Greuges.

Recomanacions

En relació amb la darrera visita, es considera que el DERT està al límit de 
la seva capacitat i, per tant, per bé que no hi ha indicadors de conflictivitat 
al centre, es posa de manifest que caldria buidar-lo per poder-ne fer una 
gestió òptima i concentrar tots els interns de primer grau i sancionats al 
mateix departament.

Així mateix, l'alta ocupació del centre podria estar repercutint en la 
qualitat de la feina dels equips de tractament, que no s'han vist reforçats. 
Caldria avaluar la necessitat de dotar de personal de reforç aquests 
equips a fi de garantir una atenció adequada als interns.
 
Es posa de manifest que tot i que cinc dels interns es queixen de la 
qualitat i la varietat dels àpats, dos membres de l'Equip tenen l'oportunitat 
de veure el dinar que se serveix aquell dia. Es constata que les safates 
estan calentes, sens perjudici de valorar que el menjar pot perdre escalfor 
quan arriba finalment a l'intern, i el menú és variat: hi ha verdura, arròs 
i peix. La quantitat també es considera adequada.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

AO 106/2021
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Centre Penitenciari de Dones

Data 11 de maig de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 23 de febrer de 2022

Descripció

Per fer un seguiment del desplaçament fet dos mesos abans, els 
membres de l'Equip s'entrevisten amb tot l'equip directiu del centre, a 
qui s'informa que l'objectiu de la visita és centrar-se en entrevistes a les 
internes. 

Amb caràcter previ, la direcció informa sobre la situació al centre. S'ha 
habilitat de nou la unitat polivalent per ubicar-hi les internes amb 
necessitats especials o que presenten característiques que les fan més 
vulnerables, com és el cas d'una interna embarassada que té el primer 
grau suspès. 

També s'informa del nou perfil de dones que ingressen, amb condemnes 
molt curtes (fins i tot de dies), molt deteriorades i amb problemàtica de 
consum de tòxics. Això genera incidències en la convivència amb la 
resta d'internes perquè hi ha poc espai al centre i poca possibilitat de fer 
una intervenció pel que fa al tractament. Si fan algun tipus de derivació 
a l'exterior o de treball de coordinació amb els recursos externs es 
troben que un cop surten deixen d'assistir-hi o de fer seguiment. 

Pel que fa a la salut mental de les internes, es posa en relleu que, a 
banda de les que tenen diagnosticada alguna malaltia mental, hi ha més 
dones que tenen alguna patologia mental de base. Per ràtios, la valoració 
sobre l'atenció mental que es presta, a càrrec de Sant Joan de Déu, és 
positiva i actualment no hi ha llista d'espera. El servei el presten dos 
professionals de psiquiatria, un de psicologia clínica i un d'infermeria.

En un altre ordre de coses, la direcció manifesta preocupació pel nombre 
de professionals que estan de baixa (33 persones), la qual cosa genera 
problemes per arribar als mínims per oferir un servei amb seguretat i 
garanties. De fet, en aquests moments estan per sota dels mínims i 
preveuen que aquesta situació s'agreugi de cara a l'estiu. En moltes 
ocasions les baixes són d'un dia per un altre i cal recórrer al personal de 
secció oberta. 

Es demana una llista paramètrica de les internes ubicades al departament 
de mares, a la unitat polivalent/infermeria, a la unitat residencial i a la 
unitat de preventives. L'Equip es divideix en tres grups. S'entrevisten un 
total de vint internes dels diferents departaments esmentats, catorze de 
les quals en entrevistes individuals i sis en una entrevista grupal. 
Aproximadament la meitat de les dones entrevistades eren de 
nacionalitat estrangera.

Cal constatar que membres de l'Equip es van adreçar a les internes 
ingressades als departaments d'infermeria, unitat polivalent i 
departament especial (catorze en total) i totes van declinar parlar-hi.
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Entrevistes 
realitzades

De les entrevistes que s'han dut a terme, se'n desprenen les conclusions 
següents: 

Contencions i sancions. Cap de les internes no ha patit una contenció 
física ni ha estat regressada a primer grau.

Dues internes manifesten haver estat sancionades en alguna ocasió i, de 
fet, una d'elles interposa una queixa al Síndic per aquest motiu.

Maltractaments. Cap de les internes manifesta haver-ne rebut ni 
presenciat al centre.

Convivència. Les internes entrevistades fan una valoració positiva global 
del personal que treballa al centre i posen en relleu que hi ha moltes 
baixes de funcionaris. Expliquen que això repercuteix a l'hora de fer 
alguna activitat, en el sentit que no poden fer-ne perquè no hi ha ningú 
que pugui fer les funcions de vigilància.

Puntualment, algunes internes expressen queixes sobre el tracte verbal 
d'algun funcionari en concret.

Al departament de mares les internes reconeixen problemes de gestió de 
la convivència entre elles.

Salut. Coincideixen en el fet que l'atenció mèdica és molt bona. Com a 
situacions particulars, una interna té una queixa perquè exposa que es va 
apuntar a la llista per ser visitada i no la van trucar. Segueix amb el dolor 
i no ha pogut tramitar la baixa per absentar-se del lloc de treball. S'hi ha 
tornat a apuntar. També refereix manca de flexibilitat perquè les 
preventives són ateses al matí i les de residencial, a la tarda, i no poden 
haver-hi canvis. Una altra es queixa de la manca de servei d'oftalmologia.
 
Al departament de mares hi ha una queixa específica per la falta de servei 
mèdic per a infants, més enllà del servei de pediatria (el qual valoren molt 
positivament).

Alimentació. Hi ha força disparitat d'opinions tant pel que fa a la qualitat 
del menjar (bo, dolent, depèn...) com a la presentació. Hi ha certa 
coincidència en el fet que el menjar és força repetitiu i que sovint se 
serveix fred. 

Les mares apunten que el menú no és adequat per a infants de 0-3 anys, 
perquè els trossos són massa grossos i durs.

Garanties. La immensa majoria desconeix la figura del Síndic de 
Greuges i institucions anàlogues. En general, tampoc no han rebut 
assistència lletrada. Algunes internes, en canvi, han recorregut sancions 
al jutjat de vigilància penitència i demostren un bon coneixement dels 
seus drets i les seves obligacions, i també dels mitjans de recurs.

Activitats. En general, no hi ha queixes sobre les activitats, la feina i les 
destinacions al centre. Es coneix la possibilitat i, qui vol, hi opta. Una 
interna, per exemple, manifesta que no té programa individual de 
tractament perquè no ha volgut. Això sí, les internes consideren que 
les feines estan molt mal retribuïdes. El destí de cuina, per exemple, 
que és dels més sacrificats, es retribueix amb 120 euros mensuals.
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Entrevistes 
realitzades

Al departament de mares hi ha una queixa generalitzada sobre 
l'absència d'activitats.

Totes valoren bé l'equip multidisciplinari, per bé que només s'hi van 
entrevistar al principi d'ingressar i després no han fet cap demanda 
específica. Tan sols una interna es queixa que en un moment es va 
adreçar en diverses ocasions a la treballadora social per instància i no 
l'ha atès mai. Una d'elles troba a faltar la figura del professional que 
les informava sobre els temes legals i els resolia dubtes o qüestions 
relacionades amb els jutjats o tribunals. Ara està de baixa. Una altra es 
mostra satisfeta amb la feina feta pel jurista i el SOJP en un assumpte 
que va plantejar sobre la seva pena. 

Comunicacions. La immensa majoria de les dones entrevistades tenen 
familiars i comuniquen amb l'exterior. Les estrangeres ho fan per 
videotrucada i algunes es queixen perquè només poden fer-ne dues i 
demanen tornar a les quatre que feien abans, durant la pandèmia. 

Persones estrangeres. Una de les internes no vol que es comuniqui la 
seva situació al consolat. També desconeix si el seu passaport és 
vigent. 

Altres temes. Dues internes són del grup d'acollida com a preses de 
confiança. Es mostren conformes amb fer la recepció i l'acollida dels 
nous ingressos però no amb acompanyar les internes que per motius 
mèdics no poden dormir soles. Manifesten que no tenen els 
coneixements específics ni la capacitat per assumir aquesta 
responsabilitat. Refereixen que de nit no dormen perquè temen per la 
seva seguretat i, alhora, pateixen per si les dones acollides prenen mal. 
No estan obligades a fer-ho però no fer-ho estaria mal vist. També 
diuen que han detectat el que ha informat la direcció sobre el nou 
perfil de dones que ingressen i consideren que no haurien de ser al 
centre perquè moltes són malaltes. 

Violència de gènere: Totes les entrevistades coincideixen que no fan 
cap treball individual. Només han participat en algun taller o xerrada 
que s'ha fet al centre, però no hi ha cap professional amb qui puguin 
abordar aquesta qüestió de manera confidencial. Manifesten que 
saben de casos de dones que han estat víctimes de violència de gènere, 
però que no volen parlar-ne o tractar-ho perquè consideren que són 
qüestions íntimes.

Recomanacions

Cal incrementar la informació sobre els mecanismes de garantia dels 
drets de les internes, inclosa la figura del Síndic de Greuges.

 Cal reforçar els programes d'empoderament i de lluita contra les 
violències masclistes, en la mesura que la major part de les internes 
verbalitzen, d'una manera o altra, haver-ne estat víctimes.

 Tot i que el departament de mares és modèlic i apreciat per les 
internes que hi resideixen, es troba a faltar un acompanyament específic 
a la condició de la maternitat en el marc penitenciari, en termes socials i 
psicològics.
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Recomanacions

 Cal revisar l'esquema de les preses de confiança que acompanyen les 
internes amb problemes de salut mental, que són responsabilitat de 
l'Administració penitenciària, no de les internes. Constitueix una 
càrrega desproporcionada i angoixant per a la qual no estan formades. 
A més, les internes ho poden visibilitzar com una imposició, encara que 
formalment hi consentin, i amb conseqüències negatives si no ho 
accepten.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.

Centre Penitenciari Quatre Camins

Data 25 de maig de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 9 de juny de 2021

Descripció

L’Equip és rebut pel director del centre, amb qui es manté una entre-
vista abans de l'inici de la visita i en acabar. Informa que ha augmentat 
el nombre de presos ingressats en comparació amb la darrera visita i 
que el centre té en l'actualitat al voltant de 1.000 interns, una bona 
dada tenint en compte que han arribat a tenir-ne entre 1.200 i 1.300. 
Per tant, el centre no està al límit de la seva capacitat. 

El director posa de manifest que han augmentat els incidents en 
comparació amb anys anteriors i també el nombre de mitjans coercitius. 
A requeriment de l'Equip lliura el llistat paramètric dels mitjans 
coercitius emprats durant els anys 2021 i 2022. Es constata que en els 
cinc primers mesos de 2022 s'han produït tantes contencions 
mecàniques com en tot l'any 2021. També posa de manifest la 
problemàtica de salut mental de la població reclusa. 

Pel que fa a les obres, d'una banda s'ha finalitzat la teulada i el 
sanejament de tot el centre, i de l'altra, s'han reformat els mòduls 1 i 
2 i falten el 3 i el 4. Es preveu finalitzar les obres a finals d'any. La 
infermeria i la psiquiatria no estan incloses en el projecte d'execució, 
sinó que es faran més endavant. 

Pel que fa a la mala cobertura telefònica, continuen amb la mateixa 
problemàtica. Es posa de manifest també la necessitat de regular l'ús 
de les videotrucades mitjançant una instrucció del Departament. 

L'Equip es divideix en dos amb l'objectiu d'entrevistar interns. Una 
part de l'equip, acompanyat per un cap d'unitat de servei interior 
(CUSI), visita el mòdul 1, i l'altra part, acompanyat per un altre CUSI, 
visita el departament de mesures de seguretat (DMS), on resideixen 
interns que, per les seves característiques, podrien estar en risc si es 
barregessin amb la resta dels interns (policies, militars, ordenances o 
càrrecs públics).
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Descripció

La part de l'Equip que visita el mòdul 1, que té prop de 200 interns, fa 
un recorregut per tots els espais de la planta baixa (biblioteca, 
menjador, pati, despatxos, botiga CIRE) i comprova les obres que s'han 
fet a la zona de dutxes i al menjador. El dia de la visita encara hi ha 
operaris treballant a la zona de dutxes. S'informa que amb les obres 
s'ha reduït en gran part la problemàtica de plagues de cuques i ratolins 
que té el centre. També s'informa que la convivència és tranquil·la, tot 
i que es barregen diferents perfils d'interns: des dels que surten de 
permís fins als que compleixen llargues condemnes. 

EL DMS té una capacitat per a 20 interns, i en el moment de la visita 
n'hi ha 11. Es constata que tenen una gran llibertat de moviment dins 
del mòdul i la possibilitat de fer diverses activitats (cursos, hort...).

Entrevistes 
realitzades

Tracte. Tots els interns entrevistats manifesten que el tracte amb els 
funcionaris és correcte. 

Equip de tractament. Dos dels interns entrevistats es queixen dels 
equips de tractament i de la lentitud en la presa de decisions que 
afecten el seu règim de vida (permisos, progressió de grau...).

Alimentació. Les opinions són coincidents. Tots els entrevistats 
coincideixen en el fet que el menjar no es cuina bé. Tot és congelat i 
passa directament al forn, de manera que sovint queda bé per fora 
però congelat per dins. També manifesten que els llegums se serveixen 
aigualits.
 
Economat. Es critica el retard a l'hora de servir productes i el fet que 
tingui el monopoli en la venda d'electrodomèstics, fins al punt que 
s’impedeix que un intern pugui portar el seu propi televisor, ventilador 
o reproductor d'MP3. En opinió dels interns, les qüestions de seguretat 
no justifiquen aquest procediment tan estricte.

Mecanismes de garantia. Només un intern coneix l'existència del 
Síndic de Greuges. Dos interns demanen que obrim queixa per temes 
relacionats amb els permisos i el CIRE.

Els interns entrevistats manifesten que estan fent un o més programes 
individuals de tractament (o que n'han rebutjat, però que en tot cas 
se'ls  n'ha ofert), a banda d'altres activitats. En el cas del DMS, es posa 
de manifest que el fet d'haver-hi pocs interns els dificulta, i fins i tot 
els impedeix, assistir als programes que els permetrien avançar de 
grau. Això és degut al fet que no es poden barrejar amb altres interns. 
Denuncien que si hi assisteixen se’ls  fa signar el que ells diuen “una 
renúncia als seus drets”, concretats pel que fa als policies en l’article 
8.2 de la Llei de forces i cossos de seguretat. En l'entrevista a la sortida 
del centre, el director matisa que no és cap renúncia als seus drets, i 
que en cap cas elimina la possible responsabilitat del centre si es 
produís algun incident. Una altra crítica generalitzada és pel fet que els 
interns que es troben en aquest departament no poden accedir a feines 
remunerades que els comporti sortir del DMS.
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Conclusions/
Recomanacions

 Continua la manca de cobertura telefònica a la major part del centre. 
És imprescindible millorar-la per garantir les comunicacions telemàtiques 
dels interns.

 Cal evitar que la protecció que suposa residir al DMS comporti una 
disminució en els drets dels interns en termes d'accés a les activitats.

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

S'obren dues queixes relatives a permisos i progressió a tercer grau.

Centre Penitenciari Mas d'Enric

Data 14 de setembre de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 14 d'octubre de 2021

Descripció

L’Equip és rebut pel director del centre, la subdirectora de tractament i 
un dels coordinadors d'unitat especialitzada (CUE), amb qui es manté 
una entrevista abans de l'inici de la visita. Informen que el centre té en 
l'actualitat al voltant de 800 interns. 

Com a novetat, destaquen l'increment d'interns al departament especial 
de règim tancat (DERT) fins al punt que ha arribat al límit de la seva 
capacitat. El fet que el DERT estigui tan ple ha comportat el trasllat 
d'interns sancionats i en règim de vida de l'article 75 del Reglament 
penitenciari al mòdul de joves. De fet, aquest mòdul també està ple. El 
perfil d'interns ingressats són preventius, joves (18-23 anys), molts dels 
quals han ingressat del carrer, sense referents familiars al territori, 
demandants (medicació i tabac), sense hàbits de cap tipus i amb 
conductes disruptives que dificulten la intervenció. No obstant això, i per 
bé que la relació amb el personal funcionari és difícil perquè fan ús dels 
insults i les amenaces, el director posa de manifest que hi ha pocs 
incidents violents (agressions) i poques contencions en comparació amb 
altres centres penitenciaris. 

La situació de manca de places al DERT i l'ocupació del mòdul de joves 
per part d'interns sancionats ha suposat que els joves convisquin en 
mòduls on també resideixen interns adults. Aquests joves, però, no 
comparteixen cel·la amb adults sinó que viuen sols o bé amb altres joves. 
Només comparteixen les activitats o els espais comuns. De fet, en la 
visita anterior els joves només anaven al seu mòdul per dormir. El motiu 
de no tenir-los en una unitat específica durant el dia és per facilitar que 
puguin assistir a tallers i a activitats en comunitat. Com que es tracta 
d'una població poc nombrosa, resultava difícil gestionar la seva 
participació en les activitats lúdiques, laborals, formatives, esportives i 
de tractament, i motivar-los perquè hi participessin. La direcció constata 
que aquesta experiència ha demostrat ser beneficiosa i positiva per 
reduir el nombre d'incidents i la conflictivitat entre els joves.
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Descripció

Pel que fa a la resta d'àmbits, no hi ha cap novetat. Així, en l'àmbit de 
la salut mental i l'atenció sociosanitària, el centre penitenciari 
continua disposant d'un únic equip multidisciplinari i sanitari fix 
especialitzat que presta atenció a tot el centre. 

Pel que fa a les contencions, segons el director del centre la majoria es 
fan per evitar conductes autolesives, i no tant conductes de caire 
agressiu. El director es mostra favorable a la cel·la encoixinada, per bé 
que no hi ha previsió de calendari per fer-hi les obres necessàries. 

L'Equip visita tallers acompanyat pel coordinador d'unitat especialitzada 
(CUE). Durant la visita, un responsable del CIRE informa que hi ha 
quatre tallers (espais físics) i onze empreses, la qual cosa explica que 
els espais estiguin dividits. Hi ha dos torns, i només repeteixen els 
encarregats de cada taller. En aquests moment, paguen una nòmina a 
més de la meitat de la població penitenciària (entre destinacions i 
tallers). Es constata que les dones i els homes estan barrejats. 
Majoritàriament les dones (dotze en total) treballen al taller de 
confecció perquè així ho han demanat. S'observa que s'han col·locat 
ventiladors grans a les parets perquè hi fa molta calor, especialment 
aquest estiu passat. 

Després, l'Equip es divideix en dos grups amb l'objectiu d'entrevistar 
alguns interns i internes. Una part es queda als tallers i s'entrevista 
amb diverses dones. En concloure la visita als tallers es constata que 
la màquina de cafè està espatllada i que l'espai que tenen per fumar és 
petit i no té us sistema de ventilació adequat, la qual cosa comporta 
que quan s'obre la porta s'escampi el fum.

L'altre grup es desplaça al DERT, on s'entrevista amb quatre interns, 
tres dels quals estan en primer grau i un és ordenança destinat a 
aquest departament. 

En les entrevistes amb els interns s'han tractat les qüestions següents: 

Entrevistes 
realitzades

Tracte. Als tallers, el tracte en general és bo, però les internes es queixen 
de l'actitud d'algun funcionari que es mostra més estricte i poc dialogant 
davant les seves reivindicacions per millorar i facilitar la seva estada als 
tallers. Pel que fa al mòdul, manifesten que el personal funcionari és 
femení i que hi tenen bona relació. Al DERT, els interns manifesten que el 
tracte amb els funcionaris és correcte. 

Convivència. Les dones manifesten que ha canviat el perfil de les joves 
ingressades a la seva unitat, algunes de les quals tenen problemes de 
salut mental i consumeixen tòxics. Consideren que haurien d'estar 
ingressades en centres adequats a la seva situació, ja que la barreja de 
perfils dificulta la convivència. 

Tallers. Les dones manifesten que les mesures de prevenció de riscos 
laborals són adequades, per bé que farien falta més ventiladors. També 
consideren que totes les persones que hi participen haurien d'estar 
degudament formades, perquè algunes no han treballat mai, i que caldria 
substituir les cadires actuals per unes de més còmodes. Una interna es 
queixa perquè algun funcionari tanca la porta d'accés al taller i això 
dificulta que es pugui oxigenar i ventilar l'espai, sobretot a la tarda, que 
és quan fa més calor. Altres queixes recurrents són que els sous són 
baixos, que la màquina de cafè s'espatlla amb molta freqüència i que 
l'únic espai que hi ha per fumar és una sala que no està ben ventilada. 
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Entrevistes 
realitzades

Alimentació. En general, les persones entrevistades coincideixen en el 
fet que ha empitjorat la qualitat del menjar. Una persona explica que 
s'ha passat a la dieta vegetariana perquè no li agradava el menú de la 
dieta normal. Hi ha queixes que l'alimentació és poc variada i que el 
menjar se serveix poc cuit, però també hi ha interns que manifesten 
que l'alimentació al centre és bona.

Salut. L'opinió entre els homes entrevistats sobre el servei de salut que 
proporciona el centre penitenciari és positiva. En canvi, les dones 
manifesten que no n'estan satisfetes. D'una banda, exposen que 
l'atenció mèdica durant el cap de setmana és insuficient, i, en 
particular, expliquen que el mes d'agost el metge les va atendre un sol 
dia i al passadís. D'altra banda, també es queixen de la demora a ser 
ateses per facultatius de determinades especialitats, com ara 
ginecologia o odontologia. Una interna es queixa del tracte rebut per 
un dels facultatius quan s'hi va adreçar perquè li feien mal els canells 
i aquest li va recriminar que el seu pare també feia temps que estava 
en llista d'espera per ser intervingut. 

Economat. Continuen les queixes sobre els alts preus de les botigues 
del CIRE. A més, una de les dones es queixa perquè el CIRE no té en 
compte les necessitats específiques de les internes, pel que fa per 
exemple a xampús o tints determinats per als cabells. Tampoc no hi ha 
productes saludables per a les persones que volen completar el menú 
que els ofereix el centre. 

Comunicacions. Les persones entrevistades es comuniquen 
habitualment i sense entrebancs amb els seus familiars.

Contencions. Un intern relata que va ser contingut fa uns mesos i que, 
tot i que en el moment de la contenció es queixava, la seva actitud 
sempre va ser tranquil·la. Diu que la contenció va durar unes dues 
hores i mitja i que es va fer de decúbit supí. Es queixa que les corretges 
li premien massa els canells. 

Mecanismes de garantia. Algunes de les persones entrevistades saben 
que poden recórrer a la institució del Síndic de Greuges. Totes coneixen 
l'existència del jutge de vigilància penitenciària i la possibilitat de 
traslladar queixes i reclamacions a la direcció del centre. Alguns 
interns entrevistats expliquen que han estat assistits per les juristes 
del centre en les seves reclamacions davant els jutjats penals de 
Tarragona. 

Conclusions/
Recomanacions

En relació amb la darrera visita, es considera que el DERT està al límit de 
la seva capacitat i, per tant, per bé que no hi ha indicadors de conflictivitat 
al centre, es posa de manifest que caldria buidar-lo per poder-ne fer una 
gestió òptima i concentrar tots els interns de primer grau i sancionats al 
mateix departament.

Cal valorar col·locar més ventiladors als tallers i deixar la porta d'accés al 
taller oberta com una mesura que permeti oxigenar les instal·lacions i 
reduir la temperatura ambiental, especialment durant el període d'estiu. 
Tot això, sens perjudici de cercar altres solucions que permetin millorar 
les condicions de treball de les persones internes i del personal funcionari 
que hi presta serveis, com ara substituir les cadires per unes de més 
còmodes que s'ajustin a les disposicions mínimes de seguretat i salut al 
centre de treball. 
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Conclusions/
Recomanacions

Caldria substituir les màquines actuals de cafè per unes de noves atesa la 
freqüència amb la qual es fan servir. Per bé que hi ha un servei de 
manteniment que funciona,  és insuficient per donar sortida a les 
necessitats de tots els interns i del personal que treballa al centre. 

Caldria cercar una solució per millorar l'espai on es permet fumar i 
adoptar alguna mesura per millorar la gestió del fum. També caldria 
valorar l'opció que durant el temps de descans els interns poguessin 
sortir al carrer major.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

A petició d'una interna, s'obre una queixa relacionada amb el canvi de 
centre per estar més a prop de la seva família.

També s'obren dues queixes sobre la refosa de condemna, i una sobre la 
limitació del servei de paqueteria a un familiar.



86 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2022

Centre Penitenciari Brians 2

Data 24 de novembre de 2021

Número de visita
Seguiment

Anterior: 24 de febrer de 2021

Descripció

L’Equip és rebut pel director del centre, amb qui es manté una entrevista 
abans de l'inici de la visita. Informa que aquell dia hi ha 1.350 interns, 615 
dels quals són de nacionalitat estrangera (45,8%). També informa dels 
aspectes que es conserven de la direcció anterior pel que fa a les àrees 
d'intervenció amb la població reclusa i els nous canvis projectats. Aquests 
canvis passen per una reordenació del centre tenint en compte els nous 
perfils i les noves necessitats dels interns. A hores d'ara alguns dels 
projectes estan en una fase inicial o bé pendents de ser implementats, per 
la qual cosa es considera oportú no avançar-ne cap informació atès que 
algunes de les propostes encara no han estat validades per la Secretaria de 
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, alhora que s'està en 
espera de la signatura d'un nou conveni entre Salut i Justícia.  

El director informa que han finalitzat les obres de la cel·la encoixinada i 
que es va posar en funcionament al juliol d'enguany. Al setembre ha 
finalitzat la prova pilot. Aquesta cel·la s'ha fet servir en tres ocasions, la 
darrera de les quals es valora com la menys efectiva perquè l'intern es va 
treure les grapes, va tacar la cel·la de sang (el dia de la visita ja n'havien tret 
les taques) i es va intentar fer mal. En tot cas, s'han seguit practicant 
contencions mecàniques durant aquest període, atès que no sempre es 
considera que la cel·la encoixinada sigui la millor opció.

L'Equip visita aquesta cel·la i observa que està ubicada en un dels 
passadissos del departament de sancionats. El material de les parets 
sembla que és molt car, i a diferència d'altres cel·les encoixinades visitades 
té una textura força dura. Hi ha signes d'haver-se fet servir. El terra és 
tècnic i no s'hi pot entrar amb calçat amb talons. Hi ha una doble càmera 
que enregistra imatges però no té so, i dos intèrfons a través dels quals 
l'intern es pot comunicar amb el personal funcionari. El control el fa el 
personal funcionari i les imatges queden gravades, i només hi té accés el 
director. La porta de la cel·la, amb finestra, també està folrada amb el 
mateix material que el de les parets. La interacció amb l'intern es fa a la 
mateixa cel·la o bé des de l'exterior en un petit espai previ a la cel·la. 
Aquest espai és molt petit i no té cap mesura per evitar que l'intern, que 
representa que hi entra alterat i cal contenir-lo per evitar que es lesioni a 
ell mateix o agredeixi una tercera persona, es pugui fer mal. També crida 
l'atenció el fet que la porta d'accés des del passadís sigui estreta, cosa que 
dificulta l'entrada de l'intern acompanyat per personal funcionari. 

A continuació, l'Equip es divideix en dos grups amb l'objectiu d'entrevistar 
interns. Un grup visita el departament especial de règim tancat (DERT) i 
entrevista tres interns, dos de penats i un preventiu. L'altre visita l'MR6, on 
resideixen els interns que abans eren al departament d'atenció especialitzada 
(DAE), amb perfil més vulnerable (la majoria) juntament amb altres interns 
que ocupen destinacions al mòdul i que abans estaven ingressats a l'MR7 i 
l'MR8. S'entrevista un dels interns amb perfil vulnerable i un altre que 
abans residia en un dels mòduls on s'ubicaven interns que gaudien de 
permís.
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Entrevistes 
realitzades Cinc

Conclusions/
Recomanacions

En aquesta ocasió no es fan recomanacions atès que el centre es troba en 
un moment de transició pel que fa a la implementació i l'execució de 
nous programes de tractament, i atesa la distribució de la població 
penitenciària. Es proposa programar per a més endavant una nova visita 
al centre per conèixer l'estat del projecte de canvi iniciat i amb la finalitat 
de fer un nombre més elevat d'entrevistes. 
 
Tanmateix, pel que fa a la cel·la encoixinada que es va visitar, es demana 
a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
informació sobre les característiques tècniques del material que s'ha fet 
servir, el cost de l'obra, les vegades que s'ha fet servir i les que no han 
prosperat. També es demana, si escau, l'avaluació de l'experiència del pla 
pilot tenint en compte que finalitzava el setembre.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

S'obren tres queixes relatives a sol·licituds de canvi de centre. 

Centre Penitenciari Puig de les Basses

Data 23 de novembre de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 19 de maig de 2021

Descripció

L'Equip és rebut pel director i el gerent del centre penitenciari, amb els 
quals es manté un breu intercanvi sobre la situació actual al centre. 

D'entre les mesures organitzatives que es van adoptar durant la 
pandèmia encara n'hi ha una que continua vigent: els interns ingressats 
al mòdul de joves que es van distribuir entre la resta de mòduls de 
convivència encara es mantenen així. No s'ha recuperat, doncs, el 
mòdul de joves, que segueix tancat. Segons la direcció, l'adaptació dels 
joves és correcta, sens perjudici de casos puntuals d'interns que tenen 
una actitud més disruptiva. Els joves comparteixen cel·les amb altres 
joves però estan distribuïts pel centre en funció del seu itinerari de 
tractament. 

L'Equip demana, i se li facilita, la llista de les contencions regimentals 
i mèdiques corresponents als anys 2021 i 2022. 

Acompanyen la visita dos caps de servei. Una part de l'Equip visita el 
mòdul de dones i l'altra visita el departament de règim tancat (DERT) i 
el departament de comunicacions.

Mòdul de dones

El dia de la visita hi ha trenta internes. Un grup és fora del mòdul 
treballant. Es demana la col·laboració de qui diu que n'és la presidenta 
per reunir les que vulguin participar en una trobada conjunta amb 
l'Equip. El personal funcionari ofereix fer-la al menjador. En total hi 
assisteixen disset dones, tot i que a mesura que passa el temps van 
marxant i l'Equip es queda amb un nombre reduït d'internes que 
aprofiten per exposar els seus casos particulars.



88 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2022

Descripció

Les queixes més recurrents i comunes són: 

 El mal estat i la qualitat del menjar, i la manera de cuinar-lo. Les internes 
han traslladat les seves queixes a la direcció del centre però no han notat 
cap millora. Pel que fa a la dieta, es queixen perquè la hiposòdica porta sal 
i és molt repetitiva: bàsicament arròs bullit, peix i pit de pollastre. 

 No tenen accés laboral a determinades destinacions del centre, que 
actualment només són ocupades per homes: cafeteria, cuina, 
comunicacions i ingressos. Les que treballen ho fan a tallers i a bugaderia. 
Des del CIRE se'ls ha dit que són molt poques per crear un grup en 
aquestes destinacions. 

 En el cas de l'economat del mòdul, es queixen perquè han perdut 
aquesta destinació, que actualment és ocupada per un home. 

 No poden fer cap curs de formació d'inserció laboral. Algunes ni tan sols 
han fet el curs d'operàries de plataformes elevadores, per bé que només 
una d'elles hi treballa.

 Es queixen que cobren molt poc (dos euros per peça) i que algunes 
destinacions, com l'office, estan mal pagades. També manifesten que els 
destins més ben pagats són els que ocupen els homes. D'altra banda, es 
queixen de l'elevat preu dels productes de l'economat i del fet que el poc 
que cobren reverteix igualment en el CIRE, on van a  parar els seus diners. 
Això els provoca una situació econòmica greu que els fa impossible, en 
molts casos, poder enviar diners a fora per ajudar les seves famílies. 

 A banda del preu dels productes de l'economat, també es queixen de la 
mala qualitat d'alguns dels productes que s'hi venen, com els embotits. A 
més, no hi troben determinats productes que necessiten, com ara la cera 
freda per depilar-se o agulles de cosir. 

 Es queixen perquè només els donen lleixiu per netejar cada mes i mig. 
Com que no en reben una quantitat suficient, han de fer servir el sabó de 
dutxa per fregar el terra. 

 Fan una bona valoració de les activitats esportives però, en canvi, es 
queixen que els caps de setmana es fan molt llargs perquè no tenen 
activitats. També es queixen de la manca d'informació en molts àmbits, la 
qual cosa els genera ansietat. 

 Les internes que compleixen condemna o estan a disposició d'algun 
tribunal situat fora de Catalunya exposen que el centre penitenciari envia 
els documents en català i el mateix òrgan judicial els els retorna i demana 
que s'enviïn en castellà. Segons el relat de les internes, aquesta situació 
provoca retards en la tramitació, amb la qual cosa les que en surten 
perjudicades són elles. 

 Després hi ha queixes puntuals d'alguna interna, per exemple perquè 
no s'ha fet el cribratge poblacional de càncer colorectal a les dones majors 
de cinquanta anys, perquè a la biblioteca no hi ha llibres de gramàtica a 
disposició de les internes estrangeres que volen aprendre o estan aprenent 
català o castellà o per la derivació a una secció oberta quan es progressa a 
tercer grau. La institució del  Síndic de Greuges obre algunes queixes.
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 Les internes també es queixen de la baixa no coberta d'una educadora 
durant tres mesos. Posen en valor la professionalitat de la psicòloga, de 
qui estan molt contentes. 

 Finalment, manifesten que si adrecen queixes a la direcció del centre 
són ateses per l'equip de tractament.

Després de l'entrevista, l'Equip aprofita per visitar la zona del pati, 
perquè hi ha tres internes que van caure en sortir del menjador i van 
prendre mal. S'observa que hi ha una zona de grades que fan la funció 
d'escales, amb baranes que es van instal·lar arran de les caigudes i a 
proposta del servei de prevenció de riscos laborals. A les grades que hi 
ha just davant la sortida del menjador, al costat de la rampa, demanen 
instal·lar-hi una altra barana a la banda esquerra perquè hi ha el risc de 
caure en sortir del menjador en cas de distracció o relliscada. Si no és 
possible, demanen que l'accés al menjador quedi anul·lat perquè es pot 
accedir al pati per un accés amb rampa que hi ha just al costat. 

Un dels funcionaris manifesta que es va queixar per les molèsties que 
ocasiona el fet que l'economat estigui al costat dels despatxos on el 
personal de tractament fa les visites, perquè a l'economat es fa molt 
soroll. El servei de prevenció de riscos laborals del centre va traslladar 
la queixa al departament responsable de la Generalitat. Es va fer una 
sonometria, però el funcionari es queixa perquè a l'hora en què es va 
fer, a les 9 del matí, l'economat és tancat i no hi ha activitat al mòdul, 
amb la qual cosa no es pot apreciar el soroll. Es va concloure que el 
resultat del mesurament superava els límits recomanables però no els 
legals. Es van penjar cartells amb una infografia per demanar silenci. 

L'equip constata el soroll mentre fa l'entrevista conjunta, i s'observa 
que el vidre de l'economat no té forats i les internes s'han d'ajupir per 
demanar els productes. 

El mateix funcionari exposa que l'acústica en general al mòdul és molt 
dolenta, a causa de l'arquitectura de l'espai i els materials utilitzats. El 
volum de la megafonia tampoc no ajuda, igual que el soroll que fan les 
portes cada vegada que es tanquen. Considera que això pot afectar la 
vida de les internes i del personal que hi treballa per la crispació que 
genera estar-hi sotmès permanentment. 

Finalment, l'Equip finalitza la visita entrevistant una de les internes 
que no ha pogut baixar perquè compleix vint dies de sanció d'aïllament 
en cel·la, per unes sancions imposades al centre penitenciari de 
Saragossa, on va anar per assistir a un judici. Manifesta que es troba bé 
al mòdul, però s'obre queixa perquè diu que no té informació sobre la 
seva situació processal penal després d'haver anat a molts judicis i 
haver voltat per diferents presons de l'Estat espanyol.

Departament de règim tancat (DERT)

L'Equip és acompanyat pel coordinador d'unitat especialitzada (CUE) del 
DERT. Es manté una entrevista curta amb la psiquiatra i la infermera, que 
en aquell moment passen visita. També s'observa que hi ha activitat 
d'escola i d'esports. 
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S'entrevisten quatre interns de diverses nacionalitats i diferent temps 
d'estada al DERT.

Tracte. Els interns entrevistats manifesten que el tracte amb els funcionaris 
és, amb caràcter general, correcte. No es denuncien maltractaments o 
abusos físics ni verbals. Els interns manifesten que hi ha excepcions, i 
que alguns funcionaris tenen actituds prepotents, però que en general els 
funcionaris tenen una actitud d'ajuda cap als interns, tant als mòduls 
com al DERT. 

Tractament i activitats. Els tres interns penats tenen un programa 
individualitzat de tractament (PIT) en vigor i fan o han fet els programes 
en el termini en què calia fer-los.

Tal com ha pogut comprovar l'Equip, els interns confirmen que el DERT 
té diversitat d'activitats. Els interns en primer grau surten dues hores al 
pati i s'estan dues hores a sala. Els sancionats només tenen dues hores 
de pati.

Les opinions sobre els diferents monitors i educadors que interactuen 
amb els interns són positives.

Tallers. Alguns dels interns entrevistats n'han fet durant les seves estades 
als mòduls. Consideren que hi ha poques opcions i que estan molt mal 
retribuïts. 

Alimentació. En general els interns coincideixen a dir que és poc variada, 
que es dona poca quantitat, que la verdura és aigualida, etc. Un intern el 
valora positivament.

Salut. La major part d'interns entrevistats manifesten estar satisfets amb 
el servei de salut que proporciona el centre penitenciari. 

Comunicacions. Tots els interns entrevistats es comuniquen amb la 
família sense problemes. Van fer ús de les tauletes de videoconferència 
durant la part més greu de la pandèmia i ara es comuniquen de manera 
presencial. Un intern considera que les videotrucades no es fan amb la 
privacitat necessària.

Contencions. Cap dels interns entrevistats manifesta haver patit 
contencions mecàniques.

Mecanismes de garantia. Els interns entrevistats coneixen l'existència del 
jutjat de vigilància penitenciària i d'altres mecanismes de garantia de 
drets. Un d'ells va interposar al seu dia una queixa a la institució del 
Síndic de Greuges. Un altre diu que es comunicarà properament amb la 
institució per interposar també una queixa. Un dels interns considera que 
les instàncies que es presenten triguen massa temps a resoldre's.

Comunicacions

Una part de l'Equip fa una visita al departament de comunicacions, que 
en el moment de la visita està pràcticament en desús: només hi ha un 
advocat atenent un intern en un locutori (sense possibilitat de contacte 
físic ni d'intercanvi de documentació, atès que la ranura prevista per a 
això està tancada amb cadenat i només s'obre quan la visita la fa un 
agent judicial).
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Hi ha diverses sales de vis-a-vis familiar distribuïdes en dos pisos. Són 
funcionals i es troben en un bon estat de manteniment. No obstant això, 
no tenen absolutament gens de color ni motius alegres que facin l'estada 
dels infants que visiten els seus progenitors més agradable. Així mateix, 
les habitacions no disposen de cap mena de joc infantil.

Entrevistes 
realitzades

Població penitenciària: una entrevista grupal i quatre d'individuals
Personal sanitari: dues entrevistes

Recomanacions

Cal promoure mesures i solucions específiques per al col·lectiu de 
dones preses, que siguin diferents de les dels homes, i per això es 
detecta la necessitat d'adoptar mesures d'acció positiva encaminades 
a igualar les diferències existents pel que fa als àmbits que es detallen 
a continuació. Així mateix, cal incorporar una perspectiva de gènere 
no discriminatòria ni reproductora dels patrons masclistes de 
comportament, amb el benentès que l'existència d'un mòdul dins un 
centre penitenciari concebut per a homes ja constitueix una font de 
desigualtat en el tractament, els recursos i les prestacions a les quals 
tenen accés les internes. 

Higiene personal

 S'ha de facilitar a les internes els articles indispensables per satisfer les 
necessitats d'higiene i neteja pròpies del seu gènere, com ara cera per 
depilar-se. 

Higiene general

 Cada interna ha de disposar de productes suficients de neteja amb una 
freqüència suficient que garanteixi que no destina la seva remuneració a 
adquirir-ne de nous. 

Alimentació

 Cal recordar que la població penitenciària ha de rebre de l'Administració 
una alimentació de bona qualitat, ben preparada i servida, que tingui 
prou valor nutritiu per tenir una bona salut. En els casos de dietes 
especials, cal revisar que siguin prou variades i ajustades a les necessitats 
de les internes.

Serveis mèdics

 El departament d'infermeria hauria de disposar, com a mínim, d'una 
zona separada de la dels homes amb algunes habitacions per ubicar-hi 
dones, en cas que sigui necessari destinar-n'hi alguna.

Treball

 Cal que la destinació de l'economat s'ofereixi de nou a les dones i sigui 
ocupada per alguna d'elles.
 
 Cal proporcionar a les internes cursos de formació ocupacional que les 
ajudin, en la mesura que sigui possible, a buscar feina a l'exterior i a 
disposar de les eines per preparar-les per a les condicions normals del 
treball lliure. 
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 Les dones han de poder accedir als mateixos llocs de treball que els 
interns homes i en igualtat de condicions, sense que es puguin al·legar 
dificultats organitzatives o logístiques per no fer-ho, i han de poder 
escollir la mena de feina que volen fer. 

 Cal recordar que la feina de les internes ha de ser remunerada amb les 
mateixes condicions que la dels homes, i que ha de ser prou equitativa 
per garantir-los un nivell d'autonomia suficient que els permeti, com a 
mínim, destinar una part de la remuneració per enviar-la a la seva 
família. 

Economat

 Cal rebaixar els preus dels productes que es venen actualment a les 
botigues CIRE.

Informació i dret de queixa 

 Les dones han de tenir l'oportunitat de presentar peticions o queixes 
adreçades a l'equip directiu, i aquest, llevat que la sol·licitud o queixa 
sigui clarament temerària o desproveïda de fonament, ha d'examinar-la 
sense demora i respondre per escrit o verbalment.

 Cal que la biblioteca del mòdul de dones estigui proveïda de llibres de 
gramàtica en català i castellà per facilitar els estudis de les que estiguin 
aprenent l'idioma.

Personal penitenciari

 Cal que les places reservades a membres dels equips multidisciplinaris 
siguin ocupades al més aviat possible quan es produeixen baixes.

Activitats

 Cal seguir respectant que les dones tinguin accés a la resta d'instal·lacions 
i activitats que s'organitzen fora del mòdul de dones, però cal garantir 
que no es barregen amb interns condemnats per violència masclista, dins 
i fora de la parella, per evitar la victimització secundària i disminuir la 
vulnerabilitat i els riscos de tornar a patir situacions de violència o 
dependència. 

 Cal continuar impulsant programes per atendre les dones víctimes de 
violència masclista, i crear espais segurs perquè puguin treballar la 
violència que han viscut en un entorn de confiança i seguretat.

Instal·lacions

 Cal buscar un altre lloc per ubicar-hi l'economat, allunyat dels espais 
de tractament i d'atenció a les dones. 

 Cal valorar la idoneïtat d'instal·lar una altra barana a la zona de grades 
que hi ha just sortint del menjador o bé inhabilitar-hi la sortida. 
 
Amb caràcter general, cal millorar els espais de comunicació familiar per 
garantir entorns adequats i agradables per als infants.
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Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa

Data 9 de març de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 19 de setembre de 2017

Descripció

L’Equip és rebut pel coordinador de la unitat, amb qui es manté una 
reunió amb caràcter previ a l'inici de la visita. En el moment de la 
visita hi ha 14 ingressos (homes) d'una capacitat de 33 llits. D'aquests 
ingressos no n'hi ha cap per covid, però s'espera que n’ingressi un 
durant el dia. El coordinador informa que al principi de la pandèmia hi 
ingressaven totes les persones contagiades, però després tant sols 
aquelles que ho requerien per criteri sanitari. En l'època més dura de 
la pandèmia van arribar a ocupar 24-25 llits per pacients covid, la qual 
cosa va suposar haver de fer una reordenació de les zones 
d'hospitalització. El Consorci Sanitari de Terrassa els va donar molt 
suport pel que fa a dotació de material de protecció. En aquests 
moments la zona C, concebuda per a pacients aïllats per motius 
mèdics o regimentals, és la que s'utilitza per ingressar els interns amb 
covid. En el moment de la visita hi ha ingressat un intern jove de dinou 
anys a qui se li ha suspès provisionalment el primer grau per motius 
mèdics. També hi ha ingressat a l'habitació número 23, en observació i 
vigilància continuada, un intern sospitós de ser portador d'alguna 
substància a l'interior del cos que va arribar dissabte provinent del 
Centre Penitenciari Quatre Camins.

Sobre el protocol de contenció, el coordinador informa que s'aplica el 
propi del centre. Se li'n demana una còpia i manifesta que farà la 
consulta pertinent. Refereix que la majoria de les contencions que es 
fan són prescrites pel metge o metgessa de la unitat i el personal 
funcionari hi col·labora. Finalment, el coordinador informa per correu 
electrònic que el protocol de contencions que entrarà en vigor el 
proper 1 d'abril de 2022 no és aplicable al pavelló, i que s'està treballant 
en l'elaboració d'un de propi. Es compromet que tan bon punt estigui 
enllestit ens n'enviarà una còpia.

Sobre el règim de comunicacions, el coordinador penitenciari explica 
que es disposa d’un mòbil gran per fer videotrucades (una a la setmana) 
i que les comunicacions orals es fan a les habitacions, amb vigilància 
a distància del personal funcionari. Els pacients poden ser visitats per 
fins a dues persones alhora.

A continuació, es visiten les instal·lacions. Primer, la zona d'ingrés, i es 
constata, respecte de la visita anterior, que ja s'ha col·locat el cartell 
informatiu de gravació d'imatges a la zona de seguretat per on entren 
els furgons policials de trasllat de persones internes. En el moment de 
la visita, s'observa com dos agents policials lliuren un pres que 
ingressa a la unitat per ser intervingut. Els agents li treuen les manilles 
i entreguen al personal funcionari la bossa que duu amb ell i una 
documentació.
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Es constata que a l'espai on s'escorcolla l'intern continua sense haver-hi 
càmeres de videovigilància. També s'observa que fora de l'habitació hi ha 
penjades diverses bates a disposició dels interns per quan són escorcollats. 
S'informa, i així s'observa, que hi ha diferents pijames i sabatilles que 
s'ofereixen als interns que han d'ingressar a la unitat d'hospitalització. 
Tanmateix, l'intern que acaba d'ingressar ha pujat a la zona d'hospitalització 
sense el pijama, i és a l'habitació on s'ha canviat. A l'habitació també és 
on es lliura el lot higiènic (facilitat pel Consorci).

Com a material de prevenció, a la mateixa zona on s'escorcolla i 
s'identifica els interns hi ha gel hidroalcohòlic i mascaretes quirúrgiques. 
Durant la pandèmia, als interns també se'ls prenia la temperatura.

Es passa per davant de les sales d'espera per a consultes externes. El dia 
de la visita, en una hi ha diferents homes (adults) esperant per ser visitats, 
i en l'altra, diverses dones.

S'agafa un dels dos ascensors per pujar a la zona d'hospitalització. L'altre 
es fa servir per pujar interns covid.

Es visita cadascuna de les tres zones. La més ocupada és la zona A, on hi 
ha els pacients amb vida ordinària. S'observa que la majoria d'habitacions 
ocupades són compartides. Al passadís hi ha una taula amb un funcionari 
des d'on es fa el control dels ingressos. També es percep la presència de 
dos funcionaris més pel passadís, un intern amb cadira de rodes que està 
trucant per telèfon i un altre que s'hi passeja. Un altre és a l'habitació 
esperant a fer-se una prova i dos més miren la televisió (un dels quals és 
l'intern que acaba d'ingressar). Es constata el baix nivell d'ocupació.

Després de les entrevistes que es detallen a continuació, la visita conclou 
amb una reunió amb el director assistencial, que posa de manifest que cal 
fer millores estructurals a la unitat, tant pel que fa a l'atenció a les 
persones com des de la perspectiva de maquinària i adequació dels espais 
i instal·lacions. El coordinador també fa palès que cal invertir per millorar 
en temes de seguretat: portes que no tanquen bé o la interfonia, que 
impedeix una correcta comunicació entre pacient i personal funcionari.

Entrevistes 
realitzades

L'Equip es divideix en diferents grups i s'entrevisten un total de set 
pacients de les diferents zones, inclòs el que hi ha a l'habitació número 
23. Aquest es queixa del nombre de plaques que li van fer al centre 
penitenciari i del fet que malgrat no trobar-li res, el van traslladar a 
aquesta unitat, on roman des del dissabte. També es queixa perquè cada 
dia fa alguna defecació i encara no li han trobat res. Es mostra angoixat i 
nerviós perquè no pot fumar, no pot sortir de l'habitació durant tot el dia 
i, malgrat tot, es nega a sotmetre's a més plaques perquè el seu estat de 
defenses és baix. Amb el seu consentiment se li fa saber que s'obrirà una 
queixa.

Els altres pacients entrevistats manifesten que es troben bé en general. 
Un d'ells tan sols fa una estona que ha ingressat i la seva queixa és sobre 
la rotació dels equips multidisciplinaris al Centre Penitenciari Brians 2 i 
com la seva estada a presó repercuteix en el seu estat de salut. Els interns 
coincideixen a verbalitzar que el tracte rebut és correcte i es mostren 
satisfets per l'atenció mèdica rebuda. També coincideixen en el fet que el 
menjar és millor que als centres. 
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realitzades

Sobre les comunicacions, un dels interns manifesta que poden trucar per 
telèfon quan volen i que ha rebut la visita de familiars a l'habitació. 
Tanmateix, fa notar que els membres de l'Equip ens hem acostat més a 
ell que els seus propis familiars, els quals tenien indicacions de mantenir 
una distància de seguretat i de no tocar-se. Malgrat que el coordinador 
penitenciari ha explicat a l’Equip que els interns tenen dret, un cop per 
setmana, a fer una videotrucada, tots els interns entrevistats afirmen 
desconèixer-ho, fins i tot els que fa una setmana o més que són al Pavelló.

Recomanacions

Malgrat que ja es dona informació sobre el règim de comunicacions a les 
persones que ingressen al Pavelló, cal que aquesta informació sigui 
permanent i continuada. En particular, cal assegurar que els pacients 
saben que tenen dret a una videotrucada a la setmana.

La infraestructura del Pavelló Hospitalari de Terrassa té ja trenta anys 
d’antiguitat i, tot i que en general presenta un bon estat de conservació, 
cal seguir invertint per mantenir un alt estàndard de qualitat. Aquestes 
inversions s’han de produir tant en l’aspecte sanitari (sistema de pressió 
negativa per evitar contagis de malalties infeccioses) com de confort 
(calefacció, pintura) i seguretat (millora en el centre de control, interfonia, 
tancament de portes, etc.).

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

Q-02545/2022

Unitat hospitalària psiquiàtrica penitenciària

Data 22 de juny de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 27 de març de 2014

Equip
Jaume Saura, Esperanza Gómez, Olga Casado, Jaume Bosch, Joan Merelo-
Barberà, Olga Casado, Maria Trias

Descripció

La UHPP és la unitat psiquiàtrica de referència per a tot el sistema 
penitenciari de Catalunya. Té 67 llits (a la visita de l'any 2014 eren 62 i a 
l'anterior 68) per a homes i dones. No està a plena ocupació perquè 
sempre cal deixar un marge per a emergències. La unitat disposa de deu 
places per a pacients aguts, en habitacions individuals (el dia de la visita 
hi havia sis pacients aguts). La resta, per a subaguts i rehabilitació, en 
habitacions dobles. En el mateix espai de subaguts hi ha també els 
preventius, amb el mateix règim però en una unitat funcionalment 
separada.

En tot moment hi ha com a mínim un psiquiatra i un infermer de 
guàrdia.

A la UHPP hi ha quatre funcionaris de vigilància, normalment sempre els 
mateixos. Per tant, és una plantilla estable, que coneix els pacients. La 
seva funció és la vigilància i l'acompanyament al personal sanitari en 
qualsevol moviment dels pacients. Tot i això, mai no són presents a les 
entrevistes del pacient amb el psiquiatre (es queden fora de l'habitació 
per si es necessita la seva intervenció).
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Aquests funcionaris tenen la mateixa formació que la resta de funcionaris 
de vigilància penitenciària, consistent en un curs sobre mesures 
restrictives que fa el personal sanitari. El curs es convoca amb caràcter 
anual, per a tots els funcionaris de Catalunya, té caràcter voluntari i es 
desenvolupa en horari laboral. Tanmateix, també reben formació que 
sembla que no està protocol·litzada, o com a mínim les persones 
implicades no la identifiquen com a tal, que sí que és específica de salut 
mental i que imparteixen els responsables del serveis psiquiàtrics 
penitenciaris.

L'Equip de Treball del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura 
(MCPT) va visitar totes les dependències de la UHPP: la unitat d'aguts, la 
unitat de subaguts i preventius, la unitat de rehabilitació de dones, les 
zones compartides (sales, espais per fer activitats i tallers, els patis...), la 
zona d'ingressos i les zones d'infermeria i d'administració.

Així mateix, l'Equip es va entrevistar amb la coordinadora dels serveis 
de justícia i els serveis sanitaris, amb la psiquiatra de guàrdia i amb el 
cap d'infermeria, el qual va acompanyar l'Equip durant la resta de la 
visita juntament amb la psiquiatra de guàrdia. Un dels funcionaris de 
vigilància també va participar en part de l'entrevista amb l’Equip.

Cal assenyalar que l'edifici de la UHPP pertany al Departament de 
Justícia, però tota la resta, inclòs el personal sanitari, depèn del 
Departament de Salut. El personal és de Sant Joan de Déu.

Personal de la UHPP

7 psiquiatres (un referent)

1 infermer per cada 8 pacients (ens expliquen que la ràtio és millor que 
a l'exterior, on és 1/12)

12 auxiliars al matí i 12 a la tarda

4 psicòlegs clínics (donen assistència des de l'exterior)

1 terapeuta ocupacional (també d'assistència externa)

2 treballadors socials

3 educadors

4 monitors/integradors socials (2 per torn)

A la nit hi ha la presència de 2 infermeres, 5 auxiliars d'infermeria, el 
supervisor i el psiquiatre de guàrdia.

Treball en equip

S'indica que l'equip mèdic es reuneix cada dia, i que l'equip mèdic amb 
l'equip de tractament es reuneix un cop a la setmana per ajustar els 
tractaments.
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L'àmbit penitenciari i el sanitari mantenen una relació mitjançant:

 El Programa de suport a la primària (PSP), per valorar l'ingrés i el 
seguiment dels pacients. Formen part d'aquest programa el psiquiatre, 
el psicòleg, el treballador social, els educadors i els infermers.

 Mensualment l'equip de tractament manté una reunió amb els 
psiquiatres de l'UHPP.

 També hi ha un jurista assignat a la UHPP i a infermeria.

Ingressos: Sala d'escorcolls

Vam preguntar pel circuït d'ingressos i vam visitar la sala d'escorcolls.

Se'ns va indicar que tots els pacients que ingressen a la UHPP, ja sigui 
provinents d'altres centres o per ordre judicial, passen per un escorcoll 
integral, que fa un funcionari penitenciari en presència d'un sanitari.

La sala d'escorcolls no disposa de càmera de vigilància. Se'ns va indicar 
que s'ofereix als pacients la possibilitat de posar-se una bata o un 
llençol. El pacient deixa allà tota la seva roba i se li dona un pijama 
sanitari. Si és necessari, per raons sanitàries, el metge pot demanar que 
el portin a fer un radiografia.

Unitat d'aguts

Les deu habitacions tenen càmeres de vigilància (excepte a la zona del 
lavabo) que estan en funcionament permanent i es poden visualitzar 
des de diferents punts de la unitat. Les imatges es guarden durant un 
mes i després s'esborren. No hi ha àudio, però hi ha un intercomunicador 
amb la zona de control. Les imatges es visionen de forma permanent 
des del control d'infermeria.

Els llits estan ancorats a terra i a l'habitació no hi ha cap altra peça de 
mobiliari. La porta del lavabo (amb dutxa interior), està tancada amb 
clau per evitar incidents.

Unitat de subaguts i de rehabilitació

Tenen les mateixes característiques que l'anterior: Les habitacions són 
dobles, tenen els llits i les taules ancorats a terra i disposen de dues 
cadires de plàstic i d'un armari per a cada pacient. Els lavabos són com els 
d'aguts però la porta està oberta i és abatible. No hi ha càmeres a les 
habitacions, amb excepció d’una habitació individual que està preparada 
per fer-hi contencions.

Val a dir que durant la pandèmia de covid es van establir a la unitat de 
subaguts espais especials, amb un protocol especial i personal específic 
per atendre aquests pacients.

Relacions dels pacients amb l'exterior de la UHPP

Hi ha pacients que no poden sortir de la unitat, per diferents motius: bé 
perquè per la seva patologia no poden sortir de la unitat de preventius, bé 
perquè així ho indica l'informe psiquiàtric. Se'ns indica que mai es deixa 
d'ingressar un pacient a la unitat per manca de llits.
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Pel que fa al moment de la sortida, alguns pacients poden estar un 
temps intermedi/pont a la unitat o a Brians 2 com a pas previ a la sortida 
a l'exterior. En altres casos, es busca un recurs extern, tot i que l'admissió 
no és fàcil. Finament, en els supòsits d'estades molt llargues de pacients 
amb pronòstic desfavorable, es demana autorització judicial perquè 
puguin anar a un altre recurs extern.

Contencions

Hi ha habitacions específiques per a la contenció, estructuralment 
segures i amb vigilància amb càmera però sense àudio. L'intèrfon és al 
costat de la porta, al mateix lloc que a la resta d'habitacions, de manera 
que és inaccessible per als pacients que estan continguts. 

S'informa que s'utilitzen diverses mesures abans d'arribar a la mesura 
més restrictiva, que és la contenció del pacient:

 Règim restringit del pacient a l'habitació, sense poder sortir d'aquest 
espai.

 Separació de l'entorn: el pacient pot sortir de l'habitació però no pot 
coincidir en cap espai amb altres pacients.

 Pas progressiu, fent cada vegada més activitats i comunicacions (sota 
criteri mèdic).

 Vida ordinària.

Pel que fa a les contencions, se'ns explica que se’n fan molt poques, 
menys que a un hospital psiquiàtric civil, i que s'intenta que s'allarguin 
el temps mínim imprescindible.

Tot i que els funcionaris de vigilància poden ajudar en els casos en què 
el pacient està molt alterat, la contenció la fa sempre el personal 
sanitari.

L'Equip de l'MCPT va poder comprovar el material de les contencions: 
cintes tèxtils que es posen en les quatre extremitats (en ocasions molt 
excepcionals s'utilitza la subjecció abdominal, que en principi s'explica 
que no és recomanable). En cas que en finalitzar la contenció s'observin 
lesions en el pacient, això queda reflectit a l'informe sanitari.

Es va indicar a l'Equip que el personal d'infermeria o auxiliar controla 
cada hora l'estat del pacient en contenció, i que el psiquiatre fa una 
valoració mèdica cada dues hores del seu estat. Queda constància en 
paper de cada intervenció, amb un sistema de llista de control. A la 
història clínica hi queda reflectida la contenció en general. L'Equip 
visualitza els informes de diferents pacients: un d'agut, un de subagut, 
un de preventiu i un de rehabilitació.

Les imatges de les immobilitzacions s'extreuen del sistema i es desen 
durant sis mesos, i estan a disposició del director i dels organismes de 
garantia (jutjat, Síndic de Greuges). Tot i això, normalment no es revisen 
d'ofici.
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Se'ns va indicar que la contenció es comunica al jutge de vigilància 
penitenciària. Va quedar clar que si la contenció és de llarga durada es 
comunica l'inici de la contenció, la continuació i la finalització de la 
mesura. Però en els casos de curta durada no queda clar si es comunica 
la mesura al jutge un cop la contenció ja ha finalitzat.

Les contencions a la UHPP es fan de decúbit supí, i després dels àpats 
s'aixeca els pacients uns 45 graus amb una mena de coixí per evitar que 
vomitin i es puguin ofegar.

L'Equip va demanar per l'aplicació del protocol de suïcidis. Mai no es fa 
acompanyament per un altre pacient. S'ha de dir que les característiques 
pròpies de la UHPP suposen que el risc de suïcidi estigui controlat pels 
funcionaris i el personal sanitari. Si hi ha un pacient que es considera 
de risc, se l'ubica en una habitació individual amb càmera.

L'Equip va informar que demanaria el protocol de contencions i la llista 
de les contencions que es van dur a terme des de l'1 de gener de 2021 
fins al moment de la vista, i aquest protocol s'ha rebut en el marc de 
l'actuació d'ofici iniciada pel Síndic de Greuges després de la visita. La 
resta de documentació demanada (expedient de les contencions, llista 
d'interns i data d'ingrés a la UHPP, i el protocol de contencions 
mecàniques) l'ha enviat l'Institut Català de la Salut. De la documentació 
rebuda inicialment destaca que durant el període del 8 de setembre al 
13 de novembre de 2021 s'han fet 17 contencions, amb una durada que 
oscil·la entre les 2 i les 37 hores. D'aquestes, 7 són de més de 20 hores. 
Amb posterioritat s'ha rebut informació de la resta de contencions fetes 
el 2021 i el 2022, les quals seran avaluades degudament. Pel que fa a les 
contencions farmacològiques, s'informa que el protocol preveu 
l'administració d'heparinització i sedació. S'al·lega dificultats per 
concretar la medicació pautada per a cadascun dels casos, la qual cosa 
només es pot fer mirant cas per cas la història clínica, i això suposaria 
un temps incalculable, però en tot cas molt elevat.

Registres

A l’àrea d’administració i arxiu l'Equip va consultar els registres en paper 
i informàtics de les darreres contencions que s'havien dut a terme. La 
darrera havia  durat unes vint-i-quatre hores. El registre en paper 
consisteix en unes caselles en què es va posant una creu en les diferents 
intervencions realitzades. En el registre informàtic s'indiquen més dades 
(moment d'inici, moment de finalització, causes que han motivat la 
contenció, medicació). Als registres informàtics s'hi indiquen els fàrmacs 
emprats, les dosis prescrites i en alguns casos la prescripció de fàrmacs 
de rescat per a situacions de preagitació, que determinarà el metge de 
guàrdia.

De registres informàtics n’hi ha dos (sanitari i penitenciari), en ordinadors 
diferents i amb autoritzacions d’accés diferents. També hi ha el registre 
sanitari en paper.

Hi ha dades que passen a la història compartida de Catalunya i d'altres 
que no. Per exemple, es comparteix la medicació i l'informe de sortida en 
donar l'alta, però la UHPP no pot gestionar la recepta electrònica a la 
sortida a l'exterior, malgrat que sembla que això no comporta dificultats 
en la continuïtat assistencial.



100 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2022

Descripció

Sortides, activitats, tractament, comunicacions

Els pacients amb autorització mèdica poden sortir fora de la unitat: poden 
anar al poliesportiu, als horts, a l'escola, a les activitats culturals i 
recreatives que s'organitzen, a tallers diversos segons el seu programa 
individual de tractament (PIT) o a tallers lúdics. A la UHPP, els pacients 
que no poden sortir a l'exterior disposen d'un petit gimnàs, i també 
poden fer tallers lúdics, com el d'informàtica. D'altra banda, es va 
informar l'Equip que es fan moltes sortides programades fora del centre 
(una o dues per setmana) i amb aquesta finalitat el centre disposa d'un 
vehicle propi.

Els pacients no tenen destinacions dins de la UHPP, a excepció d'alguna 
activitat que es consideri, amb criteris mèdics, que pot tenir un efecte 
rehabilitador. Però en general, les tasques de neteja sempre les fa el 
personal auxiliar.

Pel que fa a les comunicacions, s'indica que abans de la pandèmia es 
feien als locutoris (eren més aviat trobades perquè no hi ha vidre). No hi 
havia vis-a-vis en aquells moments. Durant la pandèmia es va instaurar 
el sistema de trucada telefònica i videoconferència. Actualment, 
s'acompanya el pacient a fer les comunicacions fora de la unitat, i hi ha 
possibilitat de fer vis-a-vis. S'indica que les trucades es fan en presència 
del personal d'infermeria per motius de tractament.

Pel que fa a les entrevistes amb l'advocat o advocada, es fan dins de la 
unitat o bé es trasllada al pacient a fora.

Els pacients tenen accés a l'economat i als productes del CIRE amb les 
limitacions que l'equip mèdic consideri oportunes. En aquest sentit, el 
pacient fa una sol·licitud per catàleg i els funcionaris o el personal sanitari 
li porten el que ha demanat.

Recomanacions

 Instal·lar una càmera de vigilància a la sala d’escorcolls i elaborar un 
protocol d’escorcolls de pacients psiquiàtrics, amb participació de 
professionals sanitaris i personal de justícia.

 Implementar millores en el sistema informàtic de tractament de 
dades, com ara la compatibilitat entre el sistema sanitari i penitenciari, o 
la possibilitat d'explotar directament les dades sobre contencions i la 
integració de les dades a la història compartida de Catalunya. Especialment, 
cal garantir l’accés dels professionals a la recepta electrònica per als casos 
d'externalització.

 Revisar el registre de seguiment de les contencions en forma de llista 
de control, ja que proporciona molt poca informació i tampoc no es 
complementa suficientment amb les anotacions del seguiment clínic del 
pacient, amb el risc de marcar automàticament com a avaluats aspectes, 
per exemple, poc valorables a altes hores de la matinada.

 Les habitacions de contencions tenen vigilància amb càmera, però 
sense possibilitat d'accedir a l'àudio des dels controls, la qual cosa 
permetria optimitzar el seguiment i atendre les demandes d'atenció 
justificades dels pacients.
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 Protocol·litzar la formació dels funcionaris destinats als serveis 
psiquiàtrics, fins i tot procurar un sistema d'avaluació d'aptituds ateses 
les característiques i els requeriments específics de les tasques amb 
persones amb problemes de salut mental. 

 Comunicar al jutjat de vigilància penitenciària totes les contencions, 
encara que siguin de curta durada.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

AO 123/2022
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d. Centres d'internament de menors

Centre residencial d'educació intensiva Mas Ritort

Data 9 de febrer de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 21 de juny de 2017 

Descripció

La visita s'inicia amb l'intercanvi d'informació amb la directora i la 
subdirectora del centre, les quals informen del següent: 

L'ocupació del centre és de vint places per a noies, de les quals disset 
són fixes i tres estan escapolides. Feia temps que s'havia reduït el 
nombre d'escapoliments, però el darrer trimestre de 2021 van ingressar-hi 
noies amb una dinàmica d'escapoliments més elevada, i la mitjana es 
troba entre tres i quatre. 

El dia de la visita només hi ha sis noies, perquè la resta participen en 
una sortida lúdica organitzada pel centre. De les sis, dues estan 
embarassades (una està previst que marxi a maternitat l'endemà) i 
quatre compleixen mesura educativa correctora de privació d'activitat 
lúdica per escapoliment. 

El protocol d'escapoliment és avisar el cos de Mossos d'Esquadra i la 
família. El centre també col·labora en la cerca activa de la jove. De 
vegades es telefona la mateixa jove o la família, a qui es demana la 
col·laboració perquè retorni al centre. En aquests casos les noies 
acostumen a tornar amb la família. Actualment tampoc no s'han trobat 
que marxin a l'estranger. Preguntades per l'Equip sobre si han detectat 
que l'escapoliment estigui relacionat amb una situació d'explotació 
sexual, refereixen que no s'han trobat amb situacions d'explotació 
sexual organitzada. Sí que observen, però, que les noies tenen confusió 
pel que fa a les relacions afectivosexuals, per la qual cosa tenen 
conductes sexuals de risc i s'exposen a situacions d'abús i explotació.  

En els nou anys que fa que el centre està en funcionament no hi havia 
hagut cap cas d'embaràs fins ara. Els dos casos són molt similars. Les 
noies venien de casa i l'embaràs no es va detectar fins que van dir que 
tenien regles irregulars. Es demana còpia dels dos expedients perquè en 
els dos casos hi ha denúncies de presumptes maltractaments vers les 
noies, i van romandre al domicili familiar mentre esperaven derivació a 
un centre residencial d'educació intensiva (CREI). 

El perfil de joves és de noies amb trastorn de conducta. La mitjana 
d'edat és de quinze o setze anys. Entre elles, també hi ha una alta 
prevalença de consum de tòxics. No tenen casos complicats de trastorn 
mental i han tingut alguna noia amb discapacitat. Els preocupa perquè 
en el 45% d'aquests casos hi ha en curs denúncia penal d'abús sexual. Si 
les noies manifesten al centre haver-ne estat víctimes, el centre activa 
els dispositius de denúncia i acompanyament.
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Expliquen el cas d'una jove víctima d'abús sexual, en què el centre va 
treballar conjuntament amb una entitat especialitzada en aquests 
casos. Abans era la fundació Vicki Bernadet però enguany ha perdut el 
concurs i actualment presta el servei la Fundació Intress a través del 
programa Assi. En un cas, l'atenció es va fer en línia per evitar el 
desplaçament. Manifesten que en algun cas les noies s'han negat a ser 
ateses perquè els terapeutes eren homes. Un altre dels recursos és 
Barnahaus, un centre encarregat també de la gestió i l'atenció als infants 
i adolescents víctimes d'abusos sexuals. 

El protocol d'abusos amb el qual treballen és el de la DGAIA. Abans la 
persona referent era la psicòloga, la qual havia rebut la formació 
corresponent. En l'actualitat no hi ha aquesta figura, perquè la psicòloga 
ha canviat. La psicòloga treballa cada matí i tracta els casos en 
coordinació amb el centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ). 

Pel que fa a la formació reglada, les noies de dotze a setze anys estan 
matriculades a l'institut i fan les classes a la unitat externa, en la qual 
hi ha dues classes, classificades en funció del nivell. Les majors de setze 
anys que ingressen, o bé les matriculen per acabar l'ESO o bé fan tasques 
al centre de manteniment, jardineria, etc. Les que tenen una bona 
evolució fan algun curs o cicle formatiu a l'exterior (hi ha la previsió que 
al març comencin un curs tres de les joves ingressades).

El desinternament té lloc un cop assoleixen la majoria d'edat. La 
prestació per jove extutelada no es cobra si la noia retorna al domicili 
familiar. En el cas de les que no hi retornen, malgrat que el centre fa la 
sol·licitud dos o tres mesos abans de sortir, l'Administració triga entre 
tres i quatre mesos a fer-los la primera entrevista per incorporar-se a 
algun programa del Pla de suport a joves extutelats. Mentrestant, i atès 
que el centre és un recurs de tipus CREI en què la durada de l'estada ha 
de ser la mínima possible i no es fan pròrrogues d'estada, no hi ha cap 
centre on puguin romandre fins que són derivades a algun pis de suport 
del Pla de suport.

Preguntades sobre l'afectació que ha tingut la pandèmia en el 
funcionament i la dinàmica del centre, expliquen que la major afectació 
s'ha produït en les activitats extraescolars, les sortides lúdiques a 
l'exterior i les visites de familiars, que van substituir per videotrucades 
i en van incrementar la freqüència, de manera que trucaven cada dia. En 
canvi, van poder mantenir l'escolarització presencial dins del centre.

A continuació es visita el centre. Pel que fa a les instal·lacions, es 
constata que no han variat. Es visiten les habitacions i es constata que 
en funció de la fase en què es troben les joves tenen més o menys 
objectes a l'habitació. En tot cas, quan ingressen estan en F1 45 dies, 
durant els quals no tenen cap objecte personal a l'habitació (ni tan sols 
llibres), més enllà d'algunes fotografies que pengen a la paret. Passats 
aquests dies, van progressant de fase i van tenint més “privilegis” fins 
que arriben a F4. Les habitacions són individuals o dobles. Se'n visiten 
diverses de cadascuna de les dues plantes. S'observa que no tenen taula 
ni cadira. Durant el dia estan tancades amb clau i les obren a la nit a 
l'hora d'anar a dormir.

També es visiten els diferents espais de vida en comú: sala polivalent, 
sala de relaxació i sala de jocs.
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A continuació es visita l'anomenada sala de protecció (visitada en ocasions 
anteriors). Continua sent la mateixa i se'ns confirma que només s'utilitza 
quan les noies estan agitades i tracten de tranquil·litzar-les. Mai no se les 
tanca a l'habitació, sinó que asseguren que sempre deixen la porta oberta 
amb un educador o educadora present. En cas que es tanqui la porta, les 
joves mai no estan soles, sinó acompanyades de personal educador. No 
disposen de material de contenció i, si cal fer-ne, la contenció consisteix a 
immobilitzar la noia amb el cos de l'educador o educadora amb la 
col·laboració de personal de seguretat. Revisant el llibre de registre, des de 
començaments d'any la sala de protecció s'ha fet servir en 20 ocasions i el 
temps que hi han passat les noies va des dels 10 minuts fins a les 2 hores 
40 minuts.

Es revisa el llibre de registre de contencions. S'inclouen subjeccions per a 
braços, canells i mans, i les contencions es fan de bocaterrosa a terra. Des 
de l'inici de l'any s'han fet 38 contencions, 9 de les quals han requerit, a 
més de contenció física, l'administració de fàrmacs, i en 4 ha estat necessari 
activar el 112. S'observa que la majoria de contencions s'apliquen a un 
nombre reduït de noies. La majoria duren pocs minuts, entre 5 i 20, tot i que 
s'observa que n'hi ha dos de més d'una hora de durada i dos de més de 
dues hores.

Pel que fa al tractament farmacològic, pràcticament totes les noies (16) 
prenen psicofàrmacs. La psicòloga del centre els prepara la medicació, i el 
seguiment es fa al CSMIJ i en algun cas el duen a terme professionals del 
CAS.

Entrevistes 
realitzades 2 noies

Recomanacions

1. Adoptar mesures per reduir el nombre d'escapoliments d'adolescents 
del centre amb criteris orientats a la prevenció, l'estudi de les causes i el 
treball individualitzat amb les noies, a banda de la sanció.

2. Garantir el tractament terapèutic específic per a les adolescents que 
hagin patit abús sexual.

3. Treballar la prevenció de l'explotació sexual de les adolescents, la 
identificació dels possibles casos i la intervenció específica amb les noies 
que presentin indicadors de risc de patir o haver patit aquesta forma de 
victimització.

4. Revisar la pràctica de les contencions al centre, en concret:

 Garantir que se'n fa un ús excepcional, com a últim recurs (en casos 
d'intents d'escapoliment, resistència activa que suposi una alteració greu de 
la convivència, vulneració greu de drets d'altres menors, risc directe d'autolesió 
o danys greus a les instal·lacions que preveu la Llei orgànica 1/1996 de 
protecció jurídica del menor), després d'haver exhaurit altres mesures de 
desescalada. Caldria reduir-ne la pràctica, que hauria de ser excepcional.

 Garantir que es duguin a terme amb respecte a la dignitat i a la 
privacitat de les noies.

 Garantir que siguin aplicades per personal especialitzat amb formació 
en matèria de drets de la infància i en resolució de conflictes i tècniques 
de subjecció personal que no causin danys a les noies.
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Recomanacions

5. Condicionar els espais per fer compatible la supervisió i el control 
propis de l'encàrrec del centre amb unes condicions de calidesa i confort 
que permetin que el centre s'apropi a una llar familiar en la mesura que 
sigui possible.

6. Valorar si l'establiment d'un procediment per fases amb condicions 
inicials restrictives és adequat per facilitar l'acollida i l'adaptació de les 
noies al centre, tenint en compte la seva finalitat de protecció.

7. Valorar la possibilitat d'allargar la durada de les comunicacions 
telefòniques de les adolescents amb les famílies, i també la freqüència en 
el cas de noies que no tinguin permís de sortida els caps de setmana, atès 
l'interès superior de les noies i la demanda que plantegen en aquest 
sentit.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Centre residencial d'educació intensiva La Roureda (Lleida)

Data 23 de març de 2022

Número de visita Primera

Descripció

És el primer centre residencial d'educació intensiva (CREI) de les 
comarques de Lleida, inaugurat el desembre de 2020. L'equipament 
disposa de 24 places (12 + 12) i acull nois i noies de dotze a divuit anys.

La visita s'inicia amb l'intercanvi d'informació amb el director i la subdirectora 
del centre, els quals, preguntats per l'Equip, informen del següent:

L'ocupació del centre el dia de la visita és de 22 places presencials. Les dues 
places restants corresponen a dues noies que estan ingressades a la unitat 
de referència psiquiàtrica infantil (URPI) de Lleida.   

El perfil dels joves és molt variat: joves amb discapacitat, amb problemes 
conductuals, amb problemàtica de salut mental i joves migrats.  

S'exposa que hi ha actualment un infant ingressat que requereix atenció 
individualitzada les vint-i-quatre hores del dia atesa la seva forta discapacitat.

La mitjana del temps d'estada és entre un any i un any i mig. L'objectiu és 
estabilitzar conducta, però en alguns casos s'exhaureix el període d'estada 
recomanat havent estabilitzat la conducta però sense que s'hagin fet avenços 
en altres àrees, com la de salut mental o el consum de tòxics.

Sobre els escapoliments, informen que n'han tingut però que han adoptat 
mesures per reduir-los, entre les quals:

 les sortides es fan a pobles del voltant de Lleida i no a la ciutat.

 els acompanyaments o les sortides es fan amb més personal.

Pel que fa al personal, el centre disposa de:

- Personal educador

- Psicòloga

- Treballadora social

- Psiquiatra del CSMIJ: 1 dia (6 hores)

- Infermera: cada matí (3 hores)

- Mestres

- Un vigilant de seguretat

L'educació afectivosexual va a càrrec de la psicòloga i la psiquiatra, ja 
sigui de manera individual o en format de tallers, com a activitat grupal.
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Descripció

També treballen la problemàtica relacionada amb l'abús sexual. En el cas 
dels nois, es treballa més el tema de consum de substàncies. Es troben amb 
perfil de nois molt terapèutic. En aquests casos fan derivació, però es 
troben amb dificultats perquè els acceptin. Acostumen a ser casos molt 
puntuals i concrets, per la qual cosa el que intenten fer és treballar amb ells 
des del mateix centre amb la psicòloga i la psiquiatra. De fet, la metgessa 
és especialista en tòxics.

Sobre les contencions, informen que van fer formació sobre com fer una 
contenció utilitzant la força. El personal de seguretat també el va fer. El 
personal educador és qui les indica i la persona de seguretat hi col·labora 
quan se l'hi demana. Tenen una sala encoixinada on s'aïlla provisionalment 
el noi o la noia, amb càmera de videovigilància. La porta acostuma a 
deixar-se oberta. També es fa servir per a casos en què el noi o la noia 
necessita relaxar-se.

A continuació es visita el centre. És una casa d'una sola planta ubicada als 
afores de Lleida. Les instal·lacions són noves i àmplies, amb llum natural i 
ben condicionades. També tenen espai molt gran per a l'esbarjo, juntament 
amb un hort i una pista de terra per jugar a futbol. Els nois i les noies viuen 
separats.

Es visiten algunes habitacions i es constata que estan personalitzades, 
tenen calefacció, llum natural, un armari, una taula i una cadira. La majoria 
són dobles però en tenen alguna d'individual. Totes menys la individual 
tenen el lavabo fora. També tenen una sala polivalent que fa les funcions 
de menjador i de sala d'estar, amb diversos sofàs, un televisor i taules amb 
cadires per fer els àpats.

A continuació hi ha la cuina. El servei és de càtering, la qual cosa vol dir que 
el menjar ve congelat i la cuinera el descongela i l'escalfa. A l'altra banda 
de la cuina hi ha la zona de nois, que és igual que la de noies.

També es visita la sala encoixinada. Es constata que té càmera de 
videovigilància i la porta, si es tanca, no permet veure el que passa a 
l'interior. Només estan encoixinades les parets.

Entrevistes 
realitzades

S'entrevisten nou joves i una educadora. Dels resultats de les entrevistes 
amb els joves se'n desprèn que es troben bé al centre i en fan una 
valoració positiva en tots els àmbits, llevat del del menjar, respecte del 
qual la majoria manifesta que és congelat. 

L'educadora també fa una valoració positiva i no expressa cap tipus de 
mancança en relació amb el personal o els mitjans disponibles.

Recomanacions

1. Delimitar millor els perfils dels adolescents que ingressen al centre, 
evitar l'ingrés d'adolescents amb forta patologia de salut mental i 
discapacitat per poder centrar l'atenció en els trastorns de conducta.

2. Pel que fa a l'alimentació, millorar la qualitat del menjar, atès que la 
major part de les persones entrevistades es queixen que el menjar és 
congelat.

3. La sala de baixa estimulació cal que tingui algun tipus de finestra o 
càmera que permeti observar-ne l'interior.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

Algun dels joves entrevistats té una actuació d'ofici oberta des de l'àrea 
d'infància, i també es proposa obrir-ne una altra pel que fa a un altre 
dels entrevistats.
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Centre residencial d'educació intensiva Els Castanyers 

Data 20 d'abril de 2022

Número de visita Seguiment

Descripció

L'Equip és rebut pel director del centre.

Durant la pandèmia

 Molta incertesa 

 Canvis de personal

 La grandària del centre i els seus espais exteriors han permès fer 
diferents grups i activitats

 Durant la pandèmia, el fet que els nois hagin pogut gaudir dels 
espais exteriors ha permès la descompressió del centre. 

Ocupació

42 

El centre ha passat per una època difícil, amb mal ambient i 
conflictivitat. Tres nois no acompanyats van fugir, un dels quals és a 
Alemanya, un a Justícia Juvenil a Catalunya i un a Justícia Juvenil a 
Madrid. Enguany, l'ambient és més calmat.

Dos nois del grup de petits, tres del grup de mitjans i deu del grup de 
grans són estrangers. Els processos de documentació costen molt. Els 
darrers anys, el Consolat del Marroc és més estricte amb els tràmits, 
ha canviat pel temor que tenen que hi hagin nois algerians que es 
facin passar per marroquins, i els tràmits costen més.

Es cuina al centre.

Organització 

Grup de petits: 8

Grup de mitjans: 7 + 1 de fugat

Grup de grans: 12 + 3 de fugats

Casa El Pere: 9, 1 de permís a casa, a punt de complir els divuit anys

Justícia Juvenil: 3, són a Can Llupià i l'Alzina, però es manté la plaça al 
CREI Els Castanyers.

Salut mental

Cada quinze dies, disposen de l'atenció de la psiquiatra del centre de 
salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) de Mollet del Vallès.
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Descripció

1 infermera (personal propi).

2 psicòlegs (8 h contractats). 

Consum de tòxics (cànnabis i marihuana) però majoritàriament diuen 
que el consum és de caràcter festiu.

Aquest tema es treballa al centre per mitjà de les tutories.

Alguns nois van al centre d'atenció i seguiment (CAS).

Educació

Tenen aula al centre.

5 mestres del Departament d'Educació hi fan classe d'ESO.

Els nois estan matriculats a l'institut però fan classe al centre.

Activitats

El director exposa que té moltes dificultats per trobar professors de 
tallers perquè es requereix títol universitari (no val un ferrer o un fuster 
si no té títol universitari), i per això diu que han reconvertit un taller en 
un de pintura (quan arribem hi ha nois que pinten una sala a l'entrada).
S'intenta que el grup de més grans faci tallers al matí (pintura, metall) i 
aula a les tardes, el currículum és molt adaptat per ajudar-los a obtenir 
el graduat escolar. Altres casos tenen accés als programes de formació i 
inserció (PFI). Els nois estrangers fan altres formacions d'un nivell més 
baix fora del centre.

Lleure

És un centre semiobert.

De dilluns a divendres es fan activitats de tarda, esport, taller de cuina, 
taller de teatre... Les activitats depenen de les habilitats de cada 
educador: si un educador és bo en teatre fan aquesta activitat, però si 
se'n va i el següent és bo en futbol es canvia l'activitat.

Els caps de setmana, amb els nois que no tenen permís, el dissabte es fa 
una sortida a la platja a l'estiu i a la muntanya a l'hivern, i el diumenge 
es fa per exemple un tomb per Barcelona o es va a jugar a bitlles, etc.

Habitacions individuals 

Si s'ha de fer un contenció física la fa el personal de seguretat, i si és 
necessari hi intervé el personal educador. 

Els nois escapolits s'estan a l'habitació individual fins que se'ls fa la PCR, 
i actualment el TAR.

Es revisa el llibre de registre i s'observa que des de començaments d'any 
fins al dia de la visita hi ha 24 entrades. Tot i que la majoria corresponen 
a estades de durada curta (1-3 hores), les més llargues són per 
escapoliments, i els nois poden passar la nit a l'habitació. 
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Descripció

Crida l'atenció la darrera anotació, segons la qual es va fer un aïllament 
per sarna i el noi es va estar a l'habitació durant set dies, del 13 al 19 
d'abril, i es va escapolir anant a la visita mèdica. Durant aquests dies 
només consten les sortides de l'habitació per anar al celobert acompanyat 
per un educador durant uns minuts i per dutxar-se i fer-se la higiene. En 
cap cas consta si s'ha utilitzat força física o contenció física.

Entrevistes 
realitzades

Amb el director

Amb un grup de 14 nois escollits aleatòriament

Amb les psicòlogues

Entrevista amb les psicòlogues

La majoria de nois que resideixen al CREI són adequats per a aquest 
tipus de centre, tot i que algun noi presenta un trastorn mental sever, el 
problema principal del qual és el trastorn conductual. La majoria de 
diagnòstics són per TDAH, trastorns conductuals i del vincle, consums i 
trastorns adaptatius. 

Tenen dificultats per derivar al recurs Acompanya'm perquè els criteris 
de derivació són molt estrictes.

No tenen cap dispositiu específic per tractar casos de consum elevat de 
tòxics, perquè el CAS de Mollet no accepta menors i el centre d'adolescents 
del Vallès no accepta persones tutelades.

Valoren positivament la col·laboració i l'accessibilitat de la psiquiatra 
del CSMIJ. S'ha fet una feina de revisió de diagnòstics, d'ajustament de 
tractaments farmacològics i de reducció de fàrmacs. Actualment, vint-i-
quatre nois estan en tractament farmacològic amb psicofàrmacs, 
vinculats al CSMIJ.

Pensen que el CREI hauria de ser una intervenció aguda i després 
haurien de passar a un altre centre, però no sempre els és fàcil que els 
nois canviïn a un CRAE a pesar dels informes favorables. Troben a faltar 
un dispositiu intermedi entre CREI i CRAE, perquè molts dels nois 
fracassen al passar a CRAE.

Pel que fa als pisos, també pensen que caldria un intermedi entre el CREI 
i el pis d'àrea, perquè el nivell d'autonomia que es demana és molt alt, 
i hi ha nois que l'assoleixen ràpidament, però d'altres triguen més. 
Caldria un pis amb més suport educacional i acompanyament perquè 
els nois puguin anar assolint el nivell d'autonomia desitjat. També 
ressalten que hi ha una llista d'espera molt llarga per pisos.

Hi ha demora en la prestació per a persones extutelades, que triga uns 
sis mesos aproximadament. Com que només poden sol·licitar-la tres 
mesos abans, pot passar que els nois es quedin sense prestació uns 
mesos.

Valoren que s'hauria d'intensificar la teràpia familiar per a nois que 
retornen a casa, perquè se'n fan poques sessions.



111INFORME ANUAL DEL MECANISME CATALÀ PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA 2022

Recomanacions

 Augmentar el coneixement i l'accés dels nois als canals de queixa.

 Augmentar l'escolta dels nois per part dels equips d'atenció a la 
infància i l'adolescència (EAIA).

 Valorar programar activitats terapèutiques grupals i individuals per 
treballar l'educació emocional, la resolució de conflictes, la prevenció de 
la violència masclista, la igualtat de gènere, la no-discirminació, etc.

 Acompanyar el centre en la cerca de professorat amb els requisits 
necessaris per garantir que s'organitzen diversos tallers dins de la 
programació del centre (que no depenguin de les habilitats dels 
educadors).

 Supervisar el servei de cuina del centre, la quantitat i la qualitat del 
menjar.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Centre d'acollida Oikia de Girona

Data 18 de maig de 2022

Número de visita Primera 

Descripció

La visita s'inicia amb l'intercanvi d'informació amb la directora i el 
subdirector del centre, els quals, preguntats per l'Equip, informen del 
següent:

És un dels centres que ofereix places d'acolliment i urgència a les 
comarques de Girona, gestionat per la Fundació Resilis. L'equipament 
disposa de 40 places (n’hi havia 39 d’ocupades el dia de la visita) i acull 
joves menors d'edat amb perfil molt variat: joves víctimes d'algun tipus 
de violència, joves que han exercit violència en l'àmbit familiar, joves 
amb problemàtica de salut mental, joves amb discapacitat i joves 
migrats sols. En alguns casos són infants adoptats que han patit 
abandonament. Com a centre d'acolliment i urgència, té per objecte 
acollir de forma immediata i transitòria els joves que requereixen una 
atenció urgent i es trobin en una situació de risc en què calgui separar-
los del seu context familiar i/o social. 

Quan ingressen, l'Equip Tècnic fa l'observació i el diagnòstic de la seva 
situació personal i familiar i elabora la proposta de mesura corresponent: 
(a) retorn a la família; (b) CRAE; (c) pis compartit/assistit per als joves 
amb més autonomia. La prioritat de la intervenció és que el noi pugui 
tornar al domicili familiar.  

S'exposa que les derivacions s'allarguen perquè no hi ha places als 
recursos externs, en particular en l'àmbit de la salut mental o de la 
discapacitat, fet que provoca que en alguns casos s'allargui l'estada més 
enllà de la majoria d'edat. L’estada mitjana és de sis a vuit mesos. En 
algun cas, el fet que el període d'estada s'allargui comporta que s'hagi 
de modificar la proposta inicial perquè la situació del jove canvia, com 
és el cas d'un dels joves que aviat farà dos anys que hi és i ha fet molts 
avenços (hi ha queixa oberta a la institució amb relació a la situació 
d'aquest noi). 

Pel que fa al personal que integra l'Equip Tècnic, el centre disposa de:

- Professionals de l’educació social, alguns dels quals són d'origen 
marroquí i subsaharià, amb l'objectiu de facilitar el procés d'adaptació i 
acollida d’alguns joves. Aposten perquè en cada torn hi hagi un 
professional de cada sexe, però es troben amb dificultats per fer 
substitucions.

- Psicòleg/òloga

- Treballador/a social

- Mestres

- Un vigilant de seguretat
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Descripció

Fan coordinació amb el centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), 
amb els delegats d'assistència al menor per als casos d'ingressos per 
temes judicials i amb els jutjats. S'indica que el CSMIJ bàsicament fa un 
control de medicació dels nois, ja que les visites cada tres setmanes en 
molts casos no són suficients. Sí que el CSMIJ de referència fa una 
supervisió cada mes als professionals del centre. 

Els 70% dels joves ingressats són menors no acompanyats sense 
referents familiars. La dificultat principal amb aquests joves està 
relacionada amb la documentació. Es troben amb consolats que posen 
moltes dificultats a l’hora de tramitar o renovar els passaports dels 
joves, fet que impedeix que després puguin accedir a una formació 
reglada i al mercat laboral. Hi ha un conveni entre la DGAIA i el 
Departament de Treball per poder inscriure nois com a menors no 
acompanyats encara que no tinguin passaport o documentació vàlida. 
Una altra dificultat és la tramitació o renovació del NIE a la Policia 
Nacional, perquè arran de la guerra d'Ucraïna és gairebé impossible que 
els atenguin. Demanen una solució davant d’aquesta situació. 

Disposen del servei de traducció que té contractat la Generalitat. 

A continuació es visiten algunes dependències del centre: aula TIC, 
biblioteca i office. Un grup de joves fa pati i un altre, que inclou els joves 
que tenen un nivell d'alfabetització més baix, fa aula. Se'ls explica amb 
l'ajuda del professor qui és l'Equip i la funció que fa el Mecanisme. Són 
quatre nois subsaharians i un del territori que acaba d'ingressar-hi. 
Manifesten que es troben bé. Es constata la dificultat idiomàtica.

S’observa que les instal·lacions són noves i àmplies, amb llum natural i 
ben condicionades. Els passadissos estan plens de murals i dibuixos. A 
la planta baixa també tenen un espai molt gran per a l'esbarjo, juntament 
amb taules i una pista de terra per jugar a futbol. En aquell moment 
només hi ha dos joves acompanyats per una educadora, i aviat arriba un 
grup de fora. També se'ls expliquen les funcions de l'Equip i se'ls 
convida a parlar en privat si tenen algun tema o qüestió que vulguin 
comentar. 

L'Equip es divideix en tres grups i parlen amb els vuit joves repartits pel 
camp. Els joves fan una valoració positiva del centre. Amb caràcter 
general tan sols es queixen del fet que no poden disposar de telèfon 
mòbil durant la setmana com a instrument de relació i comunicació. El 
mòbil només es pot fer servir fora del centre. Mostren patiment i tristesa 
per la manca de contactes o perquè en tenen pocs, i preocupació per les 
seves famílies, a banda d’algunes qüestions específiques. Es parla amb 
la direcció del centre i se’ns explica que s’està estudiant canviar l’actual 
règim. Els joves també fan una valoració negativa del menjar i es 
mostren preocupats pel tema del retard en l’obtenció de la documentació.

Recomanacions

Cal garantir el dret a la comunicació dels nois amb les famílies i altres 
persones de fora del centre a través del telèfon mòbil o altres vies, i 
ampliar-ne l’ús de la manera que es consideri més adequada per garantir 
la resta de drets. Es pot sol·licitar assessorament i orientació a la DGAIA. 

Pel que fa al menjar, es recomana revisar-ne la qualitat i les quantitats, 
atès que alguns dels joves entrevistats referien que tenien problemes en 
aquest sentit, malgrat que reconeixien que havien observat millores.
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Obertura 
d'actuacions 
relacionades

Es proposa obrir una actuació d’ofici amb relació al problema per obtenir 
número com a menor estranger no acompanyat a l'oficina de la Policia 
Nacional, atesa l'afluència de casos d'Ucraïna i la dificultat que això 
suposa a l'hora de fer efectiu el conveni entre el Departament de Treball i 
la DGAIA que permet a aquests nois inscriure's sense documentació però 
amb el número expedit.

Es proposa obrir una actuació d’ofici amb relació a la supressió de la 
possibilitat de tramitar expedients econòmics als centres d'acollida per 
cobrir despeses com la que suposa l'ortodòncia d’un jove.

Es proposa obrir una actuació d’ofici amb relació al tractament rebut per 
part d’un jove de disset anys, que va confessar haver agredit sexualment 
la seva germana de quatre anys i la seva cosina de set amb discapacitat.

Es proposa obrir una actuació d’ofici amb relació a la impossibilitat 
manifestada per alguns clubs de futbol de la zona per poder tramitar la 
fitxa federativa dels joves que no tenen la documentació en regla.

Es proposa obrir una actuació d’ofici amb relació a la dificultat d'obrir un 
compte bancari a nom d'una persona estrangera malgrat que està 
treballant i disposa d'ingressos sense salari.
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Centre educatiu de justícia juvenil L'Alzina

Data 28 de setembre de 2022

Número de visita
Seguiment 

Anterior: abril de 2021

Descripció

L'Equip s'entrevista amb el director del centre.

Ocupació i perfil

L'encàrrec del centre és el compliment de mesures judicials d'adolescents 
i joves d'entre setze i vint-i-tres anys, en règim semiobert i tancat, amb 
mesura ferma o cautelar.

Actualment hi ha 60 nois ingressats. Aquesta xifra està per sota de la 
capacitat màxima que estableix el mapa de centres publicat el maig de 
2022, que per a aquest centre és de 76 places. Això no obstant, segons la 
direcció, el centre té capacitat fins a 90 places.

En el cas de Can Llupià, l'ocupació actual és de 63-64 places.

La unitat terapèutica del centre Els Til·lers no té llista d'espera.

El baix nombre d'ingressos es relaciona amb una reducció de l'arribada 
d'adolescents migrants sols. Es fa esment, en canvi, d'un augment 
d'ingressos de nois d'ètnia gitana, que no es concreta.

S'explica que les dificultats per treballar la sortida dels nois migrants que 
han complert mesures per delictes més greus són degudes, d'una banda, 
a la manca de regularització de la seva situació d'estada al país, i de 
l'altra, a la dificultat per ser acceptats en centres o recursos d'acollida.

Es tracta de nois que no entren dins del Pla de majors de 18 anys de la 
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). S'indica 
que el centre treballa amb determinades associacions perquè els acullin 
a la sortida.

Actualment, el centre L'Alzina ja no funciona com a centre de referència 
per a adolescents amb covid, i s'ha deixat d'aplicar el protocol que es va 
establir amb la pandèmia.

Adolescents i joves amb condemna per delictes contra la llibertat sexual

S'ha notat un increment dels ingressos relacionats amb la comissió de 
delictes contra la llibertat sexual. Amb caràcter general, es tracta de nois 
amb una valoració positiva des del punt de vista conductual. Amb tot, 
s'exposen les dificultats que hi ha per treballar la responsabilització en 
aquests casos i el poc èxit del tractament.

Es descriu el cas concret d'un jove ingressat amb delictes pendents com 
a menor i com a adult, en què no es van poder complir els objectius del 
tractament tot i que tenia bona conducta. Es va fer una derivació a 
centre d'adults.
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Descripció

De la conversa se'n desprèn que el tractament en aquests casos el duu 
a terme el psicòleg del centre; no es fa menció de cap programa o 
tractament específic per a aquest tipus de delictes.

Salut

Alguns dels nois presenten problemàtica de salut mental i són atesos 
per l'Equip de Salut Mental i Addicions (ESMIA) del Parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu. El centre compta amb la presència d'un psiquiatre dos 
matins per setmana. Un o dos nois tenen problemàtica de consum de 
tòxics.

Educació

El centre té assignats deu mestres, es manté la ràtio 1/3 (un docent per 
cada tres alumnes). 

També es fan tallers (lampisteria, soldadura, jardineria, construcció, 
producció). En les entrevistes els nois expliquen que cada unitat es 
correspon amb un taller, i que el taller els ve assignat en funció de la 
unitat en què es trobin. Alguns d'ells també informen que estan cursant 
cicles formatius impartits pel centre.

Tots els adolescents i joves estan escolaritzats.

Assistència jurídica

La direcció del centre exposa la preocupació per les diferències que 
percep entre  l'assistència jurídica que reben els nois segons tinguin 
designat un lletrat d'ofici o un advocat propi. Considera que aquest fet 
té una clara incidència en el tipus de mesura que els nois acaben 
complint i la seva durada.

El centre disposa de sales de videoconferències perquè els nois es 
puguin entrevistar amb els advocats, però rarament s'utilitzen. També 
s'explica que un cop celebrat el judici, els nois a vegades truquen als 
seus advocats de forma reiterada i no els responen.

Segons la direcció, aquesta assistència és necessària per demanar 
canvis de règim. En el cas de les sancions, informa que el centre les 
comunica als advocats via fax, i que es fan tres enviaments.

En l'àmbit de persones adultes, la direcció del centre explica que sí que 
es preveu l'assistència jurídica. El centre Can Llupià també disposa d'un 
jurista. S'especifica, però, que en tot cas es tracta d'assessorament que 
presta la mateixa Administració i, per tant, diferent de l'assistència que 
pot facilitar un advocat.

Contencions mecàniques

En aquest centre es va deixar d'aplicar contencions mecàniques uns 
mesos abans de l'entrada en vigor de la Llei orgànica de protecció de la 
infància davant la violència el juny de 2021, concretament des del 
setembre-octubre de 2020.
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Descripció

Es fa una valoració positiva del fet que s'hagi deixat d'aplicar aquest 
tipus de mesura, i s'explica que no hi ha hagut dificultats, tampoc en el 
cas dels educadors de la zona d'intervenció puntual (ZIP). En aquest 
sentit, es fa menció del risc que comportava l'aplicació de contencions 
mecàniques davant la dificultat de determinar si un noi podia haver 
consumit substàncies o tenir algun tipus de malaltia (cardiopatia) que 
pogués posar en risc la seva salut durant la contenció.

S'explica que el Departament de Justícia va fer una formació per al 
personal de seguretat, però es va suspendre perquè era impartida per 
personal de presons i el mateix personal de seguretat va alertar que el 
contingut no s'ajustava a les indicacions que dona el centre per 
intervenir amb menors.

La direcció del centre revisa totes les contencions, que queden gravades 
durant un període de sis mesos. 

A tall d'exemple, s'explica que durant el mes de setembre es va practicar 
una contenció a un noi ingressat. Un cop revisada es va posar de 
manifest l'existència d'errors en l'actuació del personal educador, de 
l'equip directiu i del personal de vigilància. Es va revisar l'actuació i es 
van donar les indicacions corresponents.

Personal del centre

Actualment el centre té setze educadors per torn, assignats en funció de 
l'estat d'ocupació del centre.

L'estiu passat es van viure moments de molta dificultat en la gestió del 
centre i l'atenció dels adolescents i joves a causa de les oposicions al 
Departament de Justícia. Un grup de trenta educadors del centre van 
demanar el trasllat a centres penitenciaris d'adults, alguns dels quals 
tenien una antiguitat a L'Alzina de setze a divuit anys. Això va fer que 
molts dels adolescents i joves perdessin els seus professionals de 
referència.

La direcció del centre atribueix la sol·licitud de trasllat dels educadors a 
la major complexitat de les funcions educatives pròpies dels centres 
educatius de justícia juvenil i la intervenció continuada amb els 
adolescents i joves.

Com a contrapartida, es van incorporar al centre deu educadors 
provinents de l'àmbit penitenciari, dels quals actualment se'n mantenen 
només dos. Es fa una valoració positiva, en canvi, d'educadors joves 
incorporats també en el context de les oposicions.

La direcció exposa que percep un cert “oblit” de l'Administració respecte 
del col·lectiu d'educadors de justícia juvenil, fins i tot dels mateixos 
sindicats. Considera que no es reconeix la singularitat del seu encàrrec 
respecte de les funcions que es desenvolupen en centres d'adults. 

D'altra banda, no s'ha previst una segona activitat ni sortides laborals 
alternatives per a educadors més grans amb llargues trajectòries 
d'estada als centres.
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Entrevistes 
realitzades

Es demana la llista dels joves ingressats i se'n trien nou aleatòriament. De 
les entrevistes se'n desprèn el següent: 

La majoria dels joves, excepte dos, han estat ingressats al centre educatiu 
Can Llupià. 

En termes generals diuen que estan bé al centre, excepte un noi, que 
voldria tornar a Can Llupià.  També expressen tenir bona relació amb els 
educadors, excepte dos d'ells que relaten dificultats amb la persona que fa 
funcions de tutoria perquè consideren que no els atén de forma suficient. 
Molts d'ells també expressen que els sembla que tenen més autonomia en 
aquest centre que a Can Llupià.

Respecte del menjar, coincideixen a assenyalar que és dolent, poc variat i 
que la quantitat és escassa.

Tots ells manifesten que estan fent activitats formatives i tallers, amb una 
valoració globalment positiva. Alguns d'ells manifesten que voldrien fer un 
taller diferent, que ho han demanat i que estan en espera. Un noi planteja 
que voldria fer formació que es correspongués amb algun tipus d'acreditació.

Alguns nois es queixen de les contencions, que no estan prou motivades 
(en situacions de desobediència, per no voler entrar a l'habitació) i que són 
desproporcionades: “són molt dures, segueixen pegant quan estàs 
immobilitzat, et posen el peu al coll”, “estàs amb manilles i et segueixen 
fent mal. Busquen llocs que no es veuen i peguen sense deixar marca”, 
“dobleguen el braç quan ja no és necessari”.

Alguns esmenten diferències entre el personal que fa funcions de seguretat 
i vigilància en l'aplicació de les contencions i a alguns d'aquests professionals 
els valoren en positiu.

Els nois fan una valoració molt positiva de les videotrucades, i els que 
tenen família fora demanen poder fer-ne més sovint. 

Respecte a l'atenció mèdica, alguns nois diuen que triga.

Es planteja, així mateix, que s'han produït sostraccions d'objectes personals, 
sobretot roba i sabates esportives, la qual cosa afecta especialment els nois 
que acaben d'ingressar. Es té la percepció que el centre no sempre intervé 
de forma prou efectiva per resoldre aquests problemes.

La majoria dels nois informen que no mantenen cap contacte amb el seu 
advocat d'ofici des del dia del judici, i alguns expliquen que s'hi han 
intentat posar en contacte sense èxit.

Recomanacions

Millorar la qualitat, la quantitat i la varietat del menjar. Hi ha unanimitat 
entre els nois entrevistats respecte d'aquesta qüestió.

Revisar la pràctica de les contencions: indicació, proporcionalitat i forma 
en què es duen a terme.

Facilitar formació al personal de vigilància i seguretat per part del 
Departament de Justícia per a la pràctica de mesures de contenció.

Revisar si l'assistència jurídica que reben els nois amb advocat assignat d'ofici 
és suficient per garantir els seus drets durant el compliment de les mesures.
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Recomanacions

Valorar la possibilitat de dotar el centre d'un servei d'assistència jurídica 
als adolescents i joves ingressats. 

Valorar els itineraris educatius oferts pel centre i, en concret, la possibilitat 
d'impartir ensenyaments específics per a alumnat no graduat en ESO que 
pugui conduir a l'obtenció d'algun tipus d'acreditació oficial.

Valorar resultats del tractament en adolescents i joves amb condemna 
per delictes sexuals i estudiar possibles alternatives amb programes 
específics.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

No se n'han fet.
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Centre d'acolliment Almacelles de Sant Joan de Déu i centre de primera 
acollida Almacelles Sant Joan de Déu

Data 26 d'octubre de 2022

Número de visita Primera

Descripció

El recinte de Sant Joan de Déu a Almacelles ofereix diversos serveis 
sociosanitaris en l’àmbit de la discapacitat, la salut mental, la gent gran 
i l'atenció a la infància. L'Equip ha visitat el centre d’acolliment i el 
centre de primera acollida.

Ocupació i perfil

El centre d’acolliment té 32 places i atén adolescents autòctons i 
estrangers sense referents familiars majors de dotze anys mentre es fa 
l’estudi i es formula la proposta de recurs. L’estada a aquest centre 
acostuma a ser de prop de dos mesos en el cas dels adolescents migrants 
sense referents familiars, i d'entre sis i vuit mesos en el cas dels 
adolescents autòctons (“de territori”).

Era un antic centre residencial per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, relativament nou, i té habitacions dobles amb bany interior 
adaptat.

Les instal·lacions estan en bon estat, si bé no és un recinte que s’assembli 
a una llar o a un centre residencial, sinó que té un aspecte semblant a 
un centre hospitalari.

Els adolescents migrants, un cop s’ha fet l’estudi, passen al centre de 
primera acollida.

El centre de primera acollida va ser creat l’abril de 2018. Aquest centre, 
destinat a l’acolliment residencial de migrants sense referents familiars, 
ofereix 70 places i tres llars. Les llars 2 i 3 tenen 15 places cadascuna, 
mentre que la llar 1 té 40 places.

Els adolescents que hi resideixen poden estar-s'hi fins a dos o tres anys, 
en funció de l’edat i de la regularització de la seva situació de residència 
administrativa.

Les llars estan organitzades en funció del temps d’arribada al centre i 
també del perfil de comportament dels adolescents. Els adolescents 
residents assignats a aquest centre accedeixen a la llar 1 i hi estan 
diversos mesos. En funció dels mèrits assolits, poden accedir a la llar 2 
i posteriorment a la llar 3. A la llar 3 hi ha els adolescents amb més 
autonomia i també majors de divuit anys que no tenen un altre recurs 
alternatiu.

Si disposen de documentació, aquests adolescents són derivats a 
programes d'inserció laboral (PILS) associats a habitatge, a pisos per a 
joves de setze a divuit anys i a pisos d’extutelats, en funció del cas.
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Descripció

Instal·lacions

A les llars 2 i 3, les habitacions són individuals, dobles o triples. A la llar 
1, les habitacions també poden ser de quatre places.

Les habitacions estan netes i ordenades, tot i que tenen un aspecte fred 
i poc acollidor. Tots els llits estan ben fets. Hi ha poca decoració a les 
parets, especialment a la llar 1.

Els lavabos són comuns i, en general, estan nets. Els lavabos i les dutxes 
són molt vells, en alguns casos amb humitats molt visibles al sostre i 
alguns desperfectes visibles.

El centre va renovant els lavabos amb la mà d’obra dels mateixos 
residents que fan el curs de construcció. Hi ha algun bany reformat.

Les habitacions tenen tauletes de nit i armaris. A la llar 1 no hi ha espais 
de treball individual (s’utilitzen les sales comunes). Només les habitacions 
de les llars 2 i 3 tenen escriptoris.

El servei de neteja s'encarrega de netejar les habitacions i els lavabos 
diàriament.

El centre té força finestres amb les persianes trencades, de manera que 
no es poden apujar. Això provoca que alguns espais estiguin a les 
fosques.

Malgrat que es divideix en tres llars, el centre és de dimensions molt 
grans i no assimilable a una llar familiar. Totes les habitacions, aules i 
sales d’estar es troben a banda i banda d’un passadís, com si fos un 
centre sanitari.

Les sales d’estada també són poc càlides i tenen nombrosos desperfectes.
Les instal·lacions estan netes perquè es disposa de servei de neteja però 
tenen desperfectes en la pintura de les parets i d'altres que no s'han 
revisat (una finestra que no tanca, un vidre esquerdat, persianes 
espatllades, interruptors trencats, etc.).

El recinte on es troba el centre disposa d’instal·lacions esportives i 
d’espais amplis. Fa la sensació que no s’utilitzen lliurement aquests 
espais perquè estan compartits amb altres serveis. El centre no disposa 
d’espais exteriors d’ús exclusiu.

Hi ha videogravació als passadissos i als espais comuns, i la custòdia de 
les imatges la fan els informàtics.

Normes de funcionament

Les normes de funcionament del centre són més relaxades a mesura 
que es progressa en les llars. A la llar 1, hi ha més restriccions, 
especialment pel que fa a l’ús del mòbil i a les sortides del centre.

A la llar 1 els adolescents poden fer ús del mòbil 45 minuts a la tarda. La 
resta del dia no hi tenen accés. A la resta de llars l’accés al mòbil és 
superior a una hora.
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Descripció

Els adolescents fan sortides al pati. A la llar 1 no poden sortir sense 
autorització ni sense l’acompanyament de personal educador. A la resta 
de llars tenen més autonomia. En tot cas, tenen una hora a la tarda per 
sortir al pati.

Amb caràcter general, fa la impressió que els adolescents de la llar 1 
passen moltes hores del dia dins de l’edifici (a les aules, a les sales 
d’estar, etc.), sense poder sortir a l’exterior. Atès que la formació es fa a 
les aules que hi ha al costat de les habitacions i el menjador és dins de 
la llar, una part molt important del seu temps el passen dins del centre.
Els adolescents de les llars 2 i 3 tenen més temps per a l'ús del mòbil, 
més possibilitats de sortir a l’exterior del centre (sortides nocturnes, 
etc.) i més accés a activitats (tallers de cuina, etc.).

Els adolescents reben una paga de 6 euros per setmana.

El règim sancionador preveu restriccions a l’hora de fer ús del mòbil, de 
sortir del centre o de rebre la paga setmanal.

Fa temps que no es fan contencions, i s’han fet en casos excepcionals. 
Habitualment, quan hi ha adolescents amb conductes disruptives 
s’avisa el personal sanitari propi o de la resta de serveis del recinte i 
també una ambulància.

Hi ha un guàrdia de seguretat.

Els adolescents manifesten la voluntat de poder fer més ús del mòbil.

Formació

El centre disposa de programes de formació en llengua (castellà, català) 
i en competències bàsiques (matemàtiques, etc.). Aquesta formació està 
oberta als adolescents que acaben d’arribar al centre i també als 
adolescents que no tenen documentació (passaport).

El centre també disposa de programes de formació i inserció (PFI) propis, 
que són de fusteria i construcció. Abans en tenien un de mecànica, però 
ha desaparegut (algun jove manifesta que voldria cursar-lo). Els 
adolescents que tenen documentació poden accedir als PFI. Els alumnes 
dels PFI fan actuacions de millora de les instal·lacions del centre.

Hi ha adolescents que van a l’institut a estudiar ESO, si són menors de 
setze anys. La coordinació amb el Departament d’Educació és bona. Es 
recomana no escolaritzar alumnat de quinze anys que arriba a mig curs. 
Es considera preferible garantir un bon aprenentatge de la llengua i 
iniciar el curs següent un PFI.

A través del projecte SOC de treball i formació s'han contractat cinc nois 
aquest any a bugaderia i manteniment, i un auxiliar a la unitat de 
trastorns de la conducta. Estan previstes set contractacions més.

Els adolescents no poden fer formació a PFI del territori perquè no hi ha 
places.

Es fan tres hores de formació al matí i una hora i mitja de formació a la 
tarda.
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Activitats de lleure

En general, els adolescents poden anar a Almacelles o a Lleida el cap de 
setmana. Se’ls acompanya en furgonetes perquè no hi ha bona 
comunicació del centre amb el seu entorn.

Les activitats de lleure es fan sovint dins del centre per les dificultats de 
participar en activitats de lleure del territori. S’exposa la dificultat de 
participar en l’activitat de futbol a Almacelles per la dificultat de 
garantir el desplaçament als partits.

Documentació

S’intenta tramitar la documentació i regularitzar la situació residencial 
dels adolescents residents. En aquest procés, hi ha dos problemes 
principals: (a) la manca de passaport o documents alternatius per part 
d’adolescents d’origen subsaharià, que tenen moltes dificultats per 
aconseguir un document (partida de naixement, etc.) que els permeti 
iniciar la tramitació de la documentació; (b) la Fiscalia sol·licita validar 
la documentació abans de tramitar el NIE, i això demora molt el 
procediment a causa del col·lapse de la Fiscalia.

Actualment ja no es fan proves de determinació de l’edat. Només en 
casos molt excepcionals, en què es fa evident que hi ha una situació 
manifesta de majoria d’edat. Fins ara, s’han portat a la Fiscalia tres 
casos flagrants.

Inspecció de la DGAIA

La DGAIA fa visites d’inspecció anuals. La darrera va ser fa un any.

El centre manté una bona relació amb la DGAIA, la qual va tramitar una 
denúncia rebuda per la institució del Síndic de Greuges. Crida l'atenció, 
però, que arran de la denúncia la DGAIA no hagi fet cap inspecció. S'ha 
sol·licitat un informe de resposta.

En la visita feta per aquesta institució no s’han apreciat les disfuncions 
denunciades per SOS Racisme en el funcionament del centre. La direcció 
del centre atribueix aquesta situació al fet que la denúncia va ser 
formulada per personal que va ser acomiadat per mancances en la seva 
professionalitat.

Entrevistes 
realitzades

Es fa una entrevista col·lectiva a adolescents de la llar 1. Alguns tenen 
dificultats per parlar castellà. En general mostren satisfacció amb el 
centre, si bé manifesten el desig de poder fer més ús del mòbil, poder 
sortir més lliurement al pati i accedir a alguna formació que no es 
proporciona al centre i a la qual no poden accedir per manca de 
documentació (mecànica). Manifesten que les seves creences religioses 
són respectades, també pel que fa al menjar que se’ls proporciona.

S'entrevista una educadora de llar 3 que ens explica que els nois es 
distribueixen en diferents grups i nivells en funció de la seva actitud i 
implicació en el procés formatiu.

A la llar 3 tenen dues persones educadores als torns de matí i tarda i una 
a la nit.
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Entrevistes 
realitzades

Es fa també una entrevista amb la metgessa que visita els joves un matí 
per setmana, tot i que si és necessari, i ateses les característiques del 
centre, es té accés a personal sanitari en qualsevol moment. El centre 
també disposa d’infermeria i d'auxiliar d’infermeria.

En la visita d’acollida, a més d’una anamnesi, exploració física i detecció 
de patologia, també es fa una identificació de patologia odontològica i, en 
cas que un jove necessiti tractament, se sol·liciten ajudes individuals a 
l'Obra Social SJDD, sense haver d’esperar a tenir un recurs definitiu. Es 
demana també el CIP provisional del jove i es deriva a recursos com ASSIR 
o CSMIJ en cas que ho necessiti.

Recomanacions

 Dur a terme les actuacions necessàries per garantir tant el manteniment 
de l'equipament del centre i la reparació dels diferents desperfectes 
(persianes, humitats, pintura, etc.), com el manteniment de les 
condicions de confort i calidesa en els espais.

 Garantir que el centre compleix els estàndards de qualitat en 
acolliment residencial, especialment pel que fa a les condicions materials 
i a la cobertura de les necessitats bàsiques materials dels joves que hi 
resideixen, que les facin assimilables a les d'una llar (grandària, 
configuració dels espais, etc.).

 Garantir un ús exclusiu de l'espai exterior del centre que permeti als 
joves poder sortir i gaudir-ne sense la custòdia de personal educador.

 Valorar el règim aplicable als adolescents de la llar 1, en concret en 
relació amb l’ús del mòbil i la sortida a l’exterior per tal d’aproximar-lo 
a les condicions de la llar 2, sobretot pel que fa a les sortides a l’exterior, 
atès que s'ha constatat que bona part del seu temps els joves de la llar 
1 el passen a l’interior de l’edifici.

 Valorar la possibilitat de programar activitats extraescolars o de 
lleure fora del recinte.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se n'han fet
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Centre educatiu de justícia juvenil El Pedrenyal

Data 16 de novembre de 2022

Número de visita Primera

Descripció

El centre educatiu de justícia juvenil (CREI) El Pedrenyal és un recurs 
residencial que està ubicat a Santa Maria de Palautordera. Atén nois de 
dotze a divuit anys que requereixen una atenció educativa intensiva.

És un centre col·laborador de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (DGAIA) des del setembre de 2002, data en què la 
fundació Plataforma Educativa en va iniciar la gestió. Des de 
començaments de 2008 la gestió la porta directament la fundació Resilis.

El centre té una capacitat de vint places. En el moment de la visita hi 
resideixen tretze nois, perquè n'hi ha set que es van escapolir fa menys 
d'un mes. Durant la visita veiem:

- Tres nois a l'aula d'ESO. Estan matriculats a l'IES Sant Celoni però fan 
classe al centre.

- Quatre nois a l'hort.

- Tres nois malalts a les habitacions.

La persona que ens rep, que és la subdirectora i alhora psicòloga del 
centre, ens diu que tres nois són a un recurs extern de programa de 
qualificació professional inicial (PQPI).

La subdirectora explica que el CREI és un centre per treballar dificultats 
conductuals, però que des que alguns centres terapèutics han tancat, 
molts dels nois que ingressen al CREI El Pedrenyal tenen algun tipus de 
trastorn mental. Ingressen procedents de CRAE, d'unitats psiquiàtriques 
o del carrer. Entre el personal extern del centre hi ha un psiquiatre.

Instal·lacions

El centre està integrat per dos edificis: un de principal, format per la 
planta baixa i un pis, i un edifici annex d’una sola planta.

Espai joves

Planta baixa: menjador, cuina, dues sales d’esbarjo, una sala d’ordinadors 
i dues habitacions buides que es fan servir puntualment quan cal 
separar un noi del grup per fer-lo reflexionar. Se'ns explica que no fan 
contencions, ja que intenten donar resposta a les situacions de crisi o de 
perill a través del diàleg i, en tot cas, separant el jove del grup durant un 
temps fins que aconsegueixen que es tranquil·litzi. No s'observa a les 
habitacions cap material de contenció física. Les portes no es tanquen 
mentre el noi fa la reflexió i sempre està acompanyat d'un educador, no 
se'l deixa sol.
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Primera planta (destinada a la residència dels joves): despatx d’educadors 
(des d’on es controla el sistema de llums), habitacions (d’un, dos i tres 
llits) i lavabos.

Les habitacions no estan personalitzades (les acaben de pintar) i 
disposen d’armaris perquè els joves hi puguin deixar les seves 
pertinences. Disposen de llum natural i calefacció. Les finestres de les 
habitacions tenen reixes.

A l’edifici annex hi ha les aules formatives del centre, i s'hi fan classes 
d'ESO amb dos mestres.

Es va demanar si es podria oferir també PQPI al centre. De la mateixa 
manera que els nois es poden treure l'ESO al centre, seria convenient 
que també poguessin cursar un PQPI. Només es necessitaria personal 
professional qualificat per poder oferir aquesta formació al centre, i això 
facilitaria la formació d'aquests joves, sense necessitat d'estar pendents 
de l'oferta dels PQPI, les places i els trasllats d'anada i tornada.

Fan tallers prelaborals amb mestres de fora (fusteria), i tres nois van a 
un PQPI fora del centre. Però si els PQPI es poguessin fer dins del centre, 
hi hauria més nois que accedirien a aquesta formació reglada.

Hi ha alguns CREI que tenen mestres que provenen de les llistes de 
mestres del Departament d'Educació, la qual cosa està pendent també 
que s'apliqui al CREI El Pedrenyal.

Hi ha un parell de nois residents al centre que fan extraescolars de 
bàsquet i futbol a Sant Celoni.

El centre també disposa de piscina exterior, animals i un hort. S'informa 
que dels animals i de l’hort se'n cuiden els residents. En el moment de 
la visita observem com un grup de nois treballa a l'hort fent diferents 
tasques.

La vigilància va a càrrec d’una empresa externa de seguretat privada. 
Quan ens presentem al centre, el guarda de seguretat ens demana una 
acreditació per deixar-nos entrar.

Intervenció educativa

Quan els nois ingressen al CREI s'hi estan vint-i-un dies sense sortir-ne 
(protocol d'observació).

El centre en principi hauria d'estar destinat a nois amb trastorn de 
conducta. Però després del tancament d'alguns centres terapèutics, un 
tant per cent important dels nois que hi ingressen tenen trastorns 
mentals. Això crea dificultat en l'abordatge tècnic, ja que les eines que 
cal emprar són diferents. El límit que es pot posar és diferent: la mateixa 
norma que s'ha aplicat a un noi amb trastorn de conducta pot acabar 
provocant un brot a un noi amb trastorn mental, perquè potser no 
l'entén o la troba injusta.

Els nois que tenen entre disset i divuit anys de vegades s'escapoleixen 
perquè senten que al CREI ja no hi fan res, que no els serveix. 
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No troben el sentit a haver d'esperar a complir els divuit anys, ja que els 
requisits del Pla de joves extutelats no inclouen tots els joves extutelats. 
No hi ha prou pisos per als majors extutelats (Departament de Drets 
Socials) i de vegades els joves troben més sortides mitjançant els 
programes de justícia juvenil (Departament de Justícia). De vegades 
tampoc no tenen dret a rebre la prestació com a joves extutelats perquè 
no fa prou temps que estan tutelats. L'últim any i mig, només dos joves 
han marxat a viure en un pis per a joves extutelats.

Pel que fa als migrants sols, els costa molt vincular-se. De vegades la 
funció del CREI acaba sent la d'un espai d'acollida per a nois de disset o 
disset anys i mig que venen d'un centre d'acollida, però no és realment 
aquesta la seva funció.

El 80% dels nois van al centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), i 
molts prenen medicació.

El consum de tòxics és molt elevat, i sembla que des de la pandèmia 
encara ho és més (haixix, pastilles, etc.). Amb tot, només hi ha dos nois 
vinculats al centre d'atenció i seguiment (CAS) de Granollers, que els 
atén amb una freqüència massa espaiada, una visita cada mes i mig o 
dos mesos.

El centre SPOTT, que treballa amb famílies al territori, no agafa els nois 
del CREI perquè no accepta joves tutelats. Seria necessari un equip 
itinerant format per membres de la DGAIA i del Departament de Salut 
que pogués fer aquesta atenció als nois dels CREI, que donés també 
formació als educadors i fes assessorament als centres.

A partir de la pandèmia, va haver-hi un increment d'autolesions, però 
ara el grup que resideix al centre no presenta aquests comportaments.

Treball amb les famílies

Al CREI es treballen les habilitats parentals i es fa teràpia familiar.

S'autoritza una estada d'un mes a casa, i si ha funcionat bé es dona un 
altre mes de permís per veure com evoluciona. A partir d'aquí, l'EAIA 
pot fer la proposta de retorn al nucli, si es considera que és la proposta 
més adequada per al noi.

Es creu que els EAIA haurien de poder fer més acompanyament familiar 
des del territori i treballar més amb les famílies.

Trucades: els nois que surten poden fer trucades dues vegades a la 
setmana. I els que el cap de setmana es queden al centre fan videotrucada 
amb la família.

Els casos que més els preocupen són els relacionats amb la demora per 
garantir un centre terapèutic. És a dir, quan la proposta de l'EAIA és 
ingrés en un centre terapèutic però en realitat s'acaba convertint en un 
ingrés a CREI en espera de plaça en un centre terapèutic. A tall 
d'exemple, ens exposen el cas d'un noi que va néixer el 23 de setembre 
de 2005 que roman ingressat al CREI des del 17 de novembre de 2021 en 
espera de centre terapèutic. Hi ha informes de l'EAIA, del CREI i del CAS 
que en demanen el trasllat, però continua esperant. La institució del 
Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per estudiar aquest cas.
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Entrevistes

S'entrevisten cinc nois. Del contingut de les entrevistes se'n desprenen 
les conclusions següents:

 El relat dels cinc nois és força coherent i permet afirmar que, malgrat 
el rigor del règim disciplinari, no hi ha cap traça de maltractament o 
tracte degradant al centre.

 Els nois demanen més claredat de les normes del centre pel que fa 
a les sancions i el sistema dels gomets.

 També demanen que es reguli l'ús del mòbil perquè se'n pugui fer 
un ús més normalitzat. Se'ns explica que s'està en fase de revisió de la 
normativa del centre per actualitzar-la.

 Els nois valoren positivament el tracte amb els educadors i la 
direcció. També estan satisfets amb el menú i la quantitat de menjar. No 
hi ha cap queixa dels serveis de vigilància privada del centre.

 Destaca com a demanda generalitzada que els nois voldrien poder 
tenir més contacte amb els EAIA i participar més del seu procés de 
tutela i del procés de transició a la vida adulta després dels divuit anys.

 Els problemes que es detecten al centre tenen a veure amb el perfil 
d’alguns nois que hi són enviats per la DGAIA i que haurien de tenir 
tractament psiquiàtric intensiu, ja que els seus problemes de conducta 
deriven de situacions greus de salut mental o de justícia juvenil 
(ingressos derivats d’un comportament delinqüencial).

Recomanacions

1. Revisar la normativa del centre, regular l'ús del mòbil (intervals de 
freqüència i temps) per garantir-ne la normalització. Fer que els nois 
estiguin més informats sobre la normativa del centre, fer-la més clara, 
que s'entengui més el sistema de sancions. Fer que els nois coneguin les 
vies d'accés a canals de queixa.

2. Augmentar l'escolta dels nois per part dels EAIA.

3. Valorar la possibilitat (en coordinació amb el Departament d'Educació i 
la DGAIA) de programar PQPI que es puguin cursar dins del centre, ja que 
això milloraria les possibilitats dels nois del CREI d'accedir al mercat 
laboral després dels divuit anys i rebaixaria potser el nombre 
d'escapoliments.

4. Fer un treball conjunt entre la DGAIA i el Departament de Salut per 
atendre de manera adequada la problemàtica de consum de tòxics 
augmentant la freqüència de visites al CAS, demanant al centre SPOTT 
que accepti atendre menors tutelats per la DGAIA o creant un equip 
itinerant entre el Departament de Salut i la DGAIA per assessorar el 
centre, fer formació i tractar els nois que presenten aquesta problemàtica.

5. Garantir l'ingrés en centre terapèutic dels nois que tinguin una proposta 
de l'EAIA.

Obertura 
d'actuacions 
relacionades

AO 189/2022 relativa a l'ingrés en centre terapèutic d'un noi ingressat al 
CREI El Pedrenyal
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e. Centres de salut mental

Complex de salut mental Benito Menni

Data 19 d'octubre de 2022

Número de visita
Seguiment

Anterior: 27 de març de 2014 

Descripció

Visita multidisciplinar de seguiment. Abans de l'inici de la visita a les 
unitats hospitalàries s'entrevisten dos membres de la direcció mèdica: 
el director mèdic i la directora d'infermeria. Expliquen els diferents 
serveis hospitalaris que ofereix el centre i com el model de recuperació 
de la persona és la guia del procés assistencial en què el que importa és 
el projecte vital i el propòsit de les persones.

Mesures penals alternatives. Actualment, tenen 32 persones ingressades 
a les quals l'autoritat judicial ha imposat una mesura d'internament en 
un centre psiquiàtric. Saben que tenen llista d'espera però la dada 
exacta de persones en llista d'espera la té el Departament de Justícia. 
Aquests interns estan ingressats a la unitat d'hospitalització de subaguts 
o a l'àrea de rehabilitació hospitalària (unitat de mitjana i llarga estada, 
MILLE) en funció del perfil clínic.

Ingressos. Els pacients poden ingressar per dues vies. O bé l'ingrés està 
programat (voluntari) o bé ingressen per urgències (involuntari). Els 
ingressos involuntaris es comuniquen de manera immediata al jutjat de 
guàrdia, i en el termini més curt possible, sempre abans de 72 hores, s'hi 
presenta l'autoritat judicial acompanyada per un professional de la 
medicina forense que fa el reconeixement del pacient i gestiona 
l'autorització.

Si l'ingrés és voluntari i a la persona que ingressa se li fa una contenció, 
passa igualment a règim involuntari i, per tant, l'ingrés també es 
comunica immediatament al jutjat de guàrdia, que programa una visita 
al pacient en el termini més curt possible, abans de les 72 hores 
següents.

Molts pacients demanen tenir un representant legal durant aquest 
procediment, cosa que no està prevista, ni en els ingressos involuntaris 
ni en els voluntaris. En aquest sentit, tant als jutjats com als centres 
posen traves burocràtiques si abans de l'ingrés no s'ha designat aquest 
representant. En el cas de les persones incapacitades, la tutela la té la 
família, i com a defensora de la persona incapacitada, la Fiscalia, llevat 
de disposicions particulars.

Contencions. És un tema que es treballa a la Comissió de Violència, que 
en el moment de la visita està reunida. L'objectiu és tendir cap a la 
contenció zero. De fet, les contencions s'han començat a implementar 
aquest any. A les unitats de llarga estada i de subaguts pràcticament no 
se'n fan. Actualment, on se'n fan més és a la unitat d'aguts i patologies 
duals.
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El complex no disposa d'habitació encoixinada perquè es considera que 
és perjudicial per al pacient. S'ha plantejat el dubte sobre si en cas que 
s'hagi de contenir és millor aplicar subjecció mecànica i mentrestant fer 
l'acompanyament a la persona o bé que que hi hagi dues persones ben 
entrenades que la continguin durant una estona.

Les contencions les fa el personal sanitari, llevat d'algun cas molt 
excepcional en què s'ha requerit la presència dels Mossos d'Esquadra.

S'ha posat en marxa el model Safewards, un programa adreçat a 
infermeria psiquiàtrica i que crea un clima i un espai més agradable per 
als pacients, tant en la prevenció com en la pràctica de la contenció.

Pel que fa a la formació en contencions, el centre disposa de personal 
expert i ofereix un curs propi sobre desescalada i contencions. Es fa 
formació al personal cada dos anys. Cada unitat disposa d'un equip 
d'intervenció.

Queixes. Les queixes es vehiculen a través de l'Oficina d'Atenció a 
l'Usuari o a través d'un òrgan anomenat Consell de Persones amb 
Experiències Viscudes i Familiars, que es reuneix cada dos mesos i en el 
qual també participen les associacions de persones amb malaltia 
mental.

Càmeres. Les unitats continuen dotades de càmeres (sense so), tant a les 
habitacions com als espais comuns, però no enregistren per salvaguardar 
el dret a la intimitat dels pacients i per un tema de protecció de dades. 
Es visualitzen permanentment des dels controls d'infermeria.

Pla de decisions anticipades. Es vol implementar un model en què el 
pacient tingui autonomia per deixar constància del tipus d'atenció 
mèdica que desitja quan es produeixi una situació d'alteració de 
conducta i incapacitat per prendre decisions i comunicar-se.

Instal·lacions

L'Equip es divideix en diferents grups i visita les unitat d'aguts, de llarga 
estada, la unitat de crisi d'adolescents (UCA) i l'àrea de diversitat 
funcional.

Unitat d'aguts

Aquesta unitat es troba en un edifici de tres plantes i un jardí ampli, en 
un recinte que està tancat i aïllat de la resta del complex hospitalari. Té 
capacitat per a 51 persones, tot i que en el moment de la visita només 
hi ha 31 pacients ingressats, homes i dones.

La dotació inclou set psiquiatres (tot i que en aquest moment hi ha dues 
places vacants), dos psicòlegs, un metge internista, un treballador i un 
educador social. Hi ha permanentment personal d’infermeria (no 
sempre especialitzada en psiquiatria), tot i que hi ha algunes mancances 
a l’estiu.

A les tres plantes de l’edifici s’hi accedeix per rampes (o ascensor). No 
hi ha escales. Hi ha diverses sales comunes, despatxos professionals i 
despatxos d’infermeria, on comprovem el funcionament de les càmeres.
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Tal com s’ha indicat abans, totes les habitacions i els espais comuns estan 
monitoritzats per càmera sense àudio ni capacitat d’enregistrament. Les 
habitacions, a les plantes segona i tercera, són d'una, dues o tres places i 
es troben en un estat correcte de manteniment i neteja.

Se’ns mostra el quadre d’horaris d’activitats de la unitat. Inclou, a banda 
d’activitats terapèutiques, diversos moments d’ús del jardí i d’esports. De 
fet, en el moment de la visita hi ha força pacients al jardí. També, com 
a conseqüència de la pandèmia, s’han habilitat dues franges diàries 
(10-11 h i 17-18 h) en què els pacients poden usar els seus telèfons 
mòbils de manera monitoritzada.

En relació amb les contencions, s'assegura que els darrers anys han 
disminuït. Si fa un temps havien arribat a patir-ne el 14% dels pacients, 
actualment estan al 8,14%, molt a prop de l’objectiu marcat (8%).

Examinem el registre de la darrera contenció. Va durar fins a 21 hores (des 
de les 14 h del 16 d’octubre fins les 11 h del 17 d’octubre). No consta qui 
la va ordenar perquè el pacient venia contingut de l’Hospital de Granollers. 
Sembla que la descontenció la va ordenar el personal d’infermeria, tot i 
que d’acord amb els protocols del centre hauria d’haver estat el psiquiatra. 
En tot cas, el registre té algunes mancances quant a contingut, que 
s’expliquen, segons els responsables de la unitat, perquè fa pocs dies que 
es va produir la contenció (dos dies).

Unitat de llarga estada (C1 i C2)

Acompanya l'Equip la psicòloga clínica referent dels pacients que tenen 
decretada una MPA, una psiquiatra coordinadora de l'àrea de salut mental 
i el supervisor de l'àrea d'infermeria.

La unitat ocupa un edifici de dues plantes, i es divideix en diverses subunitats. 
La visita es focalitza en la subunitat C1, perquè a la C2 hi ha ingressats els 
pacients que, a banda de la malaltia mental, també tenen alguna malaltia 
orgànica. Les dues són a la segona planta i estan dividides pel menjador. Es 
constata que orgànicament els pacients que hi ha en aquell moment a la C2 
estan físicament pitjor. En total hi ha uns 68 pacients.

La unitat A és la més oberta i és a la primera planta, on els pacients ja poden 
fer més sortides.

En el moment de l'ingrés, l'equip mèdic fa una valoració del cas i del risc, i 
els pacients aviat comencen a demanar sortides a l'exterior. La coordinació 
amb els delegats de mesures penals alternatives és bona, però les qüestions 
més burocràtiques s'allarguen en el temps.

Es visita el control d'infermeria, on es manté una petita reunió i s'intercanvien 
percepcions sobre alguns aspectes del funcionament i del perfil dels 
pacients. Es constata que les habitacions, d'un o dos llits, estan monitoritzades 
per càmeres de videovigilància. No hi ha ningú en contenció, i només hi ha 
una persona que sigui al llit.

En relació amb les contencions, s'informa que se'n fan en casos molt 
puntuals i que s'individualitzen depenent del cas. Això coincideix amb el 
que ha explicat la direcció mèdica, en el sentit que es procura no fer 
contencions i buscar mètodes menys agressius. El registre de les contencions 
està informatitzat, ja no es fa de manera manual.
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En relació amb la dotació de personal, hi ha dos torns amb personal 
infermer (2) i auxiliars d'infermeria (4), més el supervisor d'infermeria. 
També hi ha un metge o metgessa generalista i un psiquiatre. A banda, hi 
ha la figura del terapeuta ocupacional i del camp del treball social.

Es visita el menjador. S'observa que les taules són per a quatre persones i 
ja estan parades amb els coberts, la gerra d'aigua, els gots i un tros de pa. 
Es constata que cada pacient té el seu lloc fix i la seva dieta identificada 
mitjançant un adhesiu sobre la taula. En aquest espai també hi ha armariets 
per desar les coses i diferents cartells amb les normes de convivència. Tot 
està molt net i ventilat.

També es visiten les habitacions. Per accedir-hi hi ha una porta tancada 
amb clau. Totes tenen càmera i la majoria són per a dues persones. L'espai 
és com el d'una unitat hospitalària. Les habitacions tenen el bany a 
l'interior i les portes estan obertes. No està prohibit ser a l'habitació, però 
s'intenta que durant el dia els pacients siguin fora fent alguna activitat.

Els homes i les dones comparteixen l'espai, però no les habitacions. No hi 
ha problemes de convivència. Hi ha més homes que dones, i així es 
constata mentre es fa la visita.

Tot està molt net i durant la visita s'observa que el personal tracta amb 
afecte els pacients.

En concloure la visita també s'observa que hi ha pacients passejant pel 
jardí i se'ns explica que es vol recuperar aquest espai, fer-lo més gran i amb 
més zona verda.

Finalment, se'ns informa del programa UAPE, que és un programa específic 
de les unitats d'hospitalització perllongada per a pacients amb alta 
dependència psiquiàtrica. Va dirigit a persones amb problemes de salut 
mental que no accepten el tractament o que han fracassat amb tractaments 
anteriors i que presenten conductes d'alt risc per a elles mateixes o per a 
terceres persones. Són els casos més complexos i necessiten estar 
incapacitats i ser tutelats per alguna fundació. Aquest programa també té 
llista d'espera.

Unitat de crisi d'adolescents

En aquesta àrea hi ha ingressats adolescents d'entre dotze i divuit anys. 
Està separada de la zona d'adults i l'entrada des de l'exterior és diferent a 
la resta del complex. S'accedeix al recinte des de la zona d'esbarjo exterior, 
on hi ha algunes taules de ping-pong, bancs per seure-hi i arbres. Hi ha un 
grup de nois i noies parlant entre ells i jugant.

La dotació de personal inclou tres psicòlegs, dos psiquiatres, professionals 
de treball ocupacional i de treball social, dues dinamitzadores, dos mestres, 
dues infermeres per torn i cinc auxiliars d'infermeria per torn.

Hi ha 25 habitacions a la unitat d'aguts i 25 a la de subaguts.

Molts dels adolescents, de vegades fins a un 50%, són tutelats per la 
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i provenen 
sobretot de centres residencials d'acció educativa (CRAE), i alguns d'unitats 
terapèutiques.
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L'edifici consta de tres plantes: Hi ha un soterrani sense cap tipus de 
mobiliari que es fa servir com a gimnàs o com a espai d'oci quan plou i 
els pacients no surten a l'exterior. S'explica que en aquest espai també 
s'hi fan altres activitats, com ara sessions terapèutiques amb gossos.

A la planta baixa hi ha l'accés des del carrer, on també es fan els ingressos. 
Hi ha una recepció, bancs per seure-hi i una sala de visites petita. 
Continuant pel passadís hi ha una altra sala de visites que connecta amb 
l'espai exterior i on, des de la pandèmia de covid, també es poden dur a 
terme les visites. A la mateixa planta hi ha una sala per a reunions, 
despatxos del personal i aules. Pel que fa a l'escolarització dels adolescents, 
dos professors (fins ara només n'hi havia un) són els responsables de fer el 
seguiment de cada alumne, segons cursos i matèries, sempre en coordinació 
amb els centres escolars respectius.

A la primera planta hi ha la unitat d'aguts, que no es va visitar.

A la segona planta hi ha la unitat de subaguts adolescents, on resideixen 
entre deu i quinze nois i noies que conviuen en els espais comuns, però no 
a les habitacions. Les habitacions són dobles i les comparteixen persones 
del mateix sexe. Estan monitoritzades per càmeres que no enregistren. 
Cada habitació té un armari, una finestra gran que dona a l'exterior, un 
bany i una dutxa annexos, sense porta, separats de l'habitació per un envà. 
Les habitacions tenen llum natural, estan ventilades, son espaioses i estan 
netes. No hi ha decoració ni elements identificatius, i els objectes personals 
són mínims.

La sala principal conté mobiliari per poder seure, fer manualitats o jugar a 
jocs de taula. Hi ha un armari amb un televisor, una consola i videojocs.

Podem parlar amb el grup d'adolescents, que expliquen el següent:

 El menú és molt repetitiu i alguns expliquen que es queden amb gana. Hi 
ha poca variació de plats i la majoria no els agraden. No hi ha diversitat de 
menús (per exemple, menú sense lactosa o vegetarià, que es basa en 
amanides i purés).

 Actualment no funciona la teràpia amb animals i els agradaria reprendre 
l'activitat.

 En el moment de la dutxa cal ensabonar-se el cos, anar fins la porta per 
avisar mitjançant el botó i esperar que vingui algú del personal auxiliar per 
comprovar que efectivament s'ha ensabonat el cos abans de poder 
continuar amb la dutxa i esbandir-se. De vegades aquesta espera es fa 
llarga i els adolescents consideren que el procediment és humiliant.

 Les habitacions es tanquen amb clau des de les 20.00 h fins a les 8.00 h, 
i els companys d'habitació no poden parlar a partir de les 22.00 h. Després 
de dinar les habitacions es tanquen durant dues hores més perquè facin  
migdiada, encara que no vulguin fer-ne.

 La majoria d'adolescents prefereixen compartir habitació per poder 
parlar amb algú. 

 No poden estar-se en roba interior dins l'habitació, ni tenir-hi objectes 
personals, amb algunes excepcions com llibretes i llapis.
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 No estan permeses algunes peces de vestir, com ara els tops, ni anar en 
tirants.

 Les trucades estan regulades, i els pacients poden rebre o fer una 
trucada al dia. No poden trucar la família quan volen o més d'una vegada 
per dia, i això és un problema per als que tenen pares separats, perquè no 
els poden trucar el mateix dia. Tampoc no poden tenir el mòbil, només en 
poden fer un ús puntual quan venen les famílies a veure'ls.

 Les abraçades o qualsevol forma de contacte físic entre els membres del 
grup no estan permeses. No només no s'incentiva el vincle entre els 
membres del grup, sinó que l'amistat es desaconsella i els conflictes que 
sorgeixen entre pacients no s'aborden de manera responsable.

 S'amenaça els adolescents amb dur-los a l'habitació núm. 1. Alguns 
expliquen que aquesta habitació els fa por. Es tracta d'una habitació 
individual, visiblement més petita i estreta, sense cap mobiliari a banda 
d'un llit individual ancorat al centre i amb una finestra petita situada a la 
part més alta de la paret. Els adolescents expliquen que aquesta habitació 
té diversos usos, per exemple com a càstig.

 Alguns expliquen que se'ls ha aplicat contenció mecànica al llit. Es 
queixen que els fan mal amb el genoll quan els apliquen la contenció.

 Els costa que els subministrin algun medicament (ibuprofèn) quan les 
adolescents tenen la menstruació i tenen dolor. A més, els productes per a 
la higiene menstrual no els poden triar les noies. Algunes noies ens 
expliquen que s'han de portar de casa aquests productes, perquè només 
els proporcionen compreses molt grans.

 Nivell 4: els adolescents expliquen que hi ha un procediment d'aïllament, 
però desconeixen si hi ha un reglament escrit al qual tinguin accés que 
estableixi quines conductes poden implicar l'aplicació d'aquest procediment. 
El nivell 4 consisteix a estar-se dins de l'habitació durant un temps inde-
terminat, i també pot implicar contenció mecànica al llit. Mentre duri el 
nivell 4, el noi o la noia deixa de fer qualsevol activitat (inclosa l'escola), fa 
els àpats a l'habitació sense poder repetir, no pot tenir llibres i no manté 
contacte amb els companys ni rep visites dels seus familiars. Una persona 
diu que va estar tres dies en nivell 4, i una altra diu que s'hi va passar més 
de dues setmanes. Els nois i les noies expliquen que se'ls amenaça de pas-
sar a nivell 4 per motius diversos i no sempre els mateixos, en funció del 
professional, i que això els produeix angoixa.

 Fan una valoració bona de l'aula i dels professors.

 Els agradaria fer alguna activitat amb els altres grups.

 Valoren positivament el personal dels caps de setmana, però en canvi 
tenen queixes d'una part del personal de tardes.

Àrea de diversitat funcional

En aquesta àrea hi ha ingressades les persones que tenen discapacitat 
intel·lectual. La majoria, però, també tenen una discapacitat física. La 
unitat es divideix alhora en tres unitats residencials.
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Es visiten dues de les tres unitats. La primera correspon a persones amb 
cert grau d'autonomia. Es visiten les instal·lacions, les habitacions i el 
menjador, on en aquell moment dinen els interns.

També es visita la unitat de persones amb més dependència. És una unitat 
de llarga estada, per bé que es produeix alguna alta. L'ocupació és molt alta: 
40 llits ocupats dels 41 que hi ha disponibles.

La unitat té forma d'U i és a la segona planta de l'edifici. Als passadissos hi 
ha algunes grues i s'observa que hi ha persones enllitades. Les habitacions 
estan personalitzades i a l'entrada de cadascuna hi ha penjada una foto i 
el nom de la persona que l'ocupa. Les habitacions estan separades pel 
lavabo. Hi ha alguna habitació d'un sol llit.

També es visita el menjador, on s'observa efectivament que els interns són 
molt dependents perquè la majoria van en cadira de rodes i a alguns cal 
que se'ls ajudi per menjar.

Recomanacions

1. Cal assegurar l'assistència lletrada de les persones que ho sol·licitin en el 
moment de l'ingrés al centre, sigui voluntari o no, i independentment de si 
s'ha designat un representant de manera prèvia.

2. Seria convenient conservar les imatges d'alguns procediments que 
s'apliquen al centre, com ara les contencions mecàniques. En aquest sentit, 
caldria consultar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades si aquestes 
imatges es poden gravar i conservar durant un període de temps prudencial. 
Una altra cosa és la monitorització d'espais de vida personal, com ara les 
habitacions, on és correcte que no hi hagi enregistraments.

3. Cal respectar els protocols de contencions del centre pel que fa a la 
indicació i l'aixecament de la mesura, i emplenar adequadament els fulls 
de registre de la mesura.

Pel que fa a l'UCA:

4. Algunes de les mesures que s'apliquen a l'UCA amb caràcter general 
s'haurien de limitar a situacions individuals en què siguin adequades 
des del punt de vista terapèutic, atès que causen força patiment als 
interns de la unitat. En particular, el procediment de la dutxa o les 
restriccions en les interaccions humanes (parlar, abraçar-se, etc.) només 
s'haurien d'aplicar en els casos particulars en què siguin imprescindibles 
i no amb caràcter general.

5. Les regles de convivència i les sancions per incomplir-les han de ser 
clares i conegudes, amb garanties de recurs i amb orientació terapèutica. 
Cal evitar l'arbitrarietat en l'aplicació de sancions (o en l'amenaça 
d'aplicar-les). Algunes de les mesures explicitades pels joves, com ara la 
privació de menjar (repetir), si són certes són manifestament il·legals i 
no s'han d'aplicar en cap cas.

6. L'aplicació de les contencions s'ha de fer de forma proporcionada i 
excepcional i amb garantia de la integritat física dels menors. Cal tenir 
a la contenció zero.

7. Les sancions s'han d'aplicar d'acord amb la normativa existent pel 
que fa a procediment, durada i garanties, tenint en compte també el que 
preveuen les regles de les Nacions Unides per a la protecció dels infants
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privats de llibertat, que estableixen que estan “estrictament prohibides 
les penes d’aïllament o cel·la solitària” (Regla 67). Igualment, els interns 
han de conèixer amb antelació el règim sancionador.

8. Cal introduir la perspectiva de gènere en el tracte amb les noies i 
dones ingressades al centre, en particular pel que fa a la higiene íntima 
i a la salut sexual i reproductiva.

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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f. Centres geriàtrics i sociosanitaris

Llar residència Sant Llàtzer

Data 9 de novembre de 2022

Número de visita Primera 

Descripció

La llar residència Sant Llàtzer és una residència assistida per a la gent gran, 
concertada amb la Generalitat de Catalunya, que s'integra dins la xarxa 
de dispositius del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Situada al centre 
de Terrassa, forma part d'un conjunt d'edificis sociosanitaris, com 
l'hospital de llarga estada, l'hospital de dia geriàtric i el centre de dia, 
entre d'altres.

Un cop s'identifica l'Equip, l'acompanya per atendre la visita la 
coordinadora de la llar. Informa que la directora està avisada, i 
s'incorpora al final de la visita.

El dia de la visita el centre té plena ocupació (70). El nombre de persones 
ingressades és de 69, i s'està esperant un nou ingrés. Hi ha un resident 
ingressat a la planta baixa que no és al centre en aquells moments 
perquè està hospitalitzat. De les 70 places, 40 són d'ocupació pública en 
règim de concert. La resta són privades.

Condicions materials

La residència està dividida en tres plantes. Té una estructura hospitalària. 
S'inicia el recorregut per la planta subterrània, on viuen els residents 
que necessiten més assistència. Tot i ser la planta subterrània, té molta 
llum perquè les habitacions donen al parc.

Es visita una de les sales d'estar-menjador i s'observa que la majoria de 
residents estan asseguts sense fer res. En total n'hi ha onze. Tan sols hi 
ha encès el televisor, que projecta una pel·lícula per als que la poden 
mirar, atès que es constata que una part significativa dels que hi són 
tenen un nivell de dependència alt. Miren la televisió amb la supervisió 
de dues professionals. Hi ha una sala annexa amb dos residents més. Es 
parla amb un d'ells, perquè l'altra dorm, i manifesta que fa cinc 
setmanes que hi és i que s'hi troba bé. Durant la conversa s'aprecia que 
hi ha preguntes que no sap respondre, i després la coordinadora 
confirma que també té un cert deteriorament cognitiu.

Les habitacions són individuals (plaça privada) o dobles. Estan 
personalitzades amb les fotografies de cada resident penjades a 
l'entrada de les habitacions perquè s'orientin. S'observa al llarg de la 
visita per la planta que hi ha bastants residents allitats als seus 
dormitoris, la majoria dels quals amb un gran deteriorament cognitiu i 
funcional. També hi ha molts llits amb baranes.

Les habitacions són molt àmplies, donen al carrer, tenen llum natural, 
tauletes de nit, armaris i bany interior. Tot i estar personalitzades, es 
constata que conceptualment s'assemblen a les d'un hospital o centre 
sociosanitari. 



138 VISITES REALITZADES DURANT L'ANY 2022

Descripció

No disposen de cortines separadores. Tenen timbre al bany i a l'habitació, 
tot i que la majoria de residents d'aquesta planta no el poden fer servir.

Durant el recorregut es constata que hi ha molt personal auxiliar per 
tota la planta. També destaca el bon estat de manteniment i de neteja, i 
s'observa personal fent aquesta tasca.

Els passadissos tenen barana i estan decorats amb retrats que han fet 
als residents. Es visita una altra sala polivalent que es fa servir per fer 
alguna activitat. Des de la sala s'accedeix a un pati exterior que té un 
hortet.

Posteriorment es visita la planta baixa, que és la més petita. Hi ha una 
sala polivalent. S'observa que s'hi està fent una activitat amb un grup de 
dotze residents que visiblement tenen més autonomia i cognitivament 
estan bé. Se'ls veu participatius i contents.

Les habitacions també són dobles o individuals. Les dobles donen al 
pati, i les individuals donen al claustre i són més fosques. A més, si es 
vol preservar la intimitat, cal abaixar la persiana o bé com a mínim tenir 
passada la cortina. L'interior de les habitacions està personalitzat, però 
no hi ha la foto penjada a fora perquè els residents d'aquesta planta 
s'orienten bé. Pel que fa a la resta, són iguals que les de la planta 
subterrània.

L'estat de neteja i manteniment d'aquesta planta també és molt adequat 
i correcte. S'observa personal de neteja pels passadissos i/o les 
habitacions durant la visita.

Des d'aquesta planta s'accedeix a un pati que és compartit amb el CAP 
i l'escola d'infermeria. Per accedir-hi es passa pel claustre i per davant 
de la cuina, que és pròpia. A preguntes de l'Equip, s'explica que es 
disposa de diversos menús al llarg de l'any i que les persones residents 
poden escollir entre diversos primers i segons. Demanem els menús per 
escrit. 

Es visita la tercera planta. La primera i la segona són per a residents de 
llarga estada. A l'entrar s'observa que hi ha dues persones assegudes en 
dues butaques. La planta té característiques similars a les altres dues, per 
bé que hi ha trossos de parets on ha caigut la pintura.

En aquesta planta hi ha una barreja entre residents de llarga estada i de 
llar residencial.

Es visita una sala polivalent i s'observa que hi ha cinc residents sense fer 
res. Tan sols escolten la ràdio acompanyats d'una auxiliar, amb qui la 
majoria interacciona bé.

Es fan tallers de cuina i es constata que en un dels taulells del passadís hi 
ha penjades diverses receptes.

Les habitacions són iguals que les de les altres dues plantes. També 
s'observa molt personal transitant per la planta.

La visita de les instal·lacions finalitza al gimnàs, que és a la planta baixa. 
El fan servir les persones que es considera que han de fer rehabilitació. 
Les persones de residència hi baixen a les tardes.
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Condicions funcionals

Pel que fa a les ràtios, s'informa que el centre està molt bé, perquè hi ha 
més personal que residents. En total n'hi ha 73, entre professionals 
mèdics (geriatria infermeria i auxiliars), psicoterapeutes, terapeutes 
ocupacionals, treballadors socials i animadors socioculturals.

En relació amb els menús disponibles, a requeriment de l'Equip la 
directora envia després de la visita els menús actuals i els anteriors, i les 
diferents opcions de dietes adaptades segons necessitats (menú basal 
hivern 2022/2023; menú basal estiu 2022; i menús triturats). També 
envia un model de com personalitzar les dietes segons les necessitats en 
les targetes d'alimentació i on posar aquesta informació.

Pel que fa a les activitats, hi ha una animadora sociocultural i una 
auxiliar per tota la residència. Fan una activitat per planta, al matí o a la 
tarda. En el cas de la planta 3, cada dia en fan una llevat del dimarts, que 
en fan dues. Els caps de setmana no tenen activitats programades. Entre 
setmana fan dos dies psicomotricitat, un dels quals juntament amb una 
activitat creativa a la tarda: un dia, estimulació cognitiva; un altre dia, 
bingo, i un altre, jocs esportius.

En relació amb l'ús dels aparells electrònics per part dels residents, la 
directora informa per escrit que els residents poden tenir tauletes i 
telèfons mòbils sense problema. A tall d'exemple, a la planta subterrània 
o 0, deu residents tenen telèfon mòbil. La majoria dels residents amb 
capacitat cognitiva per usar algun aparell electrònic disposen de telèfon 
mòbil en algun cas, i també de tauleta. Els fan servir lliurement quan 
volen contactar amb les seves famílies o amics i no hi ha limitacions, a 
excepció de l'ús durant l'horari d'activitats grupals i/o dels àpats, ja que 
distorsiona el funcionament normal de les dinàmiques de grup. Llevat 
d'aquestes excepcions, els utilitzen sempre que volen, sense cap tipus 
de control per part del personal. El personal de planta els ajuda molt 
sovint en la connexió i recàrrega de bateries, actualitzacions, etc., o 
quan no els funciona l'aparell. A algun resident que no disposa de 
telèfon mòbil se li facilita la trucada o videotrucada amb la seva família 
des de dispositius mòbils del centre, normalment de manera setmanal 
o a demanda, si cal.

Els familiars poden entrar lliurement al centre entre les 11 h i les 20 h. No 
hi ha cap restricció. També s'hi poden quedar a dinar. En aquest cas, la 
norma és que el resident dina a la seva habitació acompanyat del familiar, 
amb una limitació de dues persones.

Pel que fa als ingressos, la directora informa que si la persona pot 
expressar lliurement la seva voluntat, signa ella mateixa l'ingrés. En cas 
que no ho pugui fer, es comunica a la Fiscalia, tot i que no respon mai 
sobre si autoritza l'ingrés o no. Afegeix que durant un temps no va fer 
aquestes comunicacions perquè la Fiscalia no ho volia, però ella ho ha 
reprès.

A requeriment de l'Equip, envia per una banda un model anonimitzat 
d'un cas real adreçat a la Fiscalia d'Incapacitats, mitjançant el qual es 
posa en coneixement del Ministeri Fiscal la possible causa d'incapacitació 
de la persona, segons l'informe mèdic i social que s'envia adjunt, i de con-
formitat amb el que disposa l'article 753.3 de la Llei 1/2000, de 7 de gener.
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Per altra banda, envia un document de petició de mesures judicials 
urgents de protecció, adreçat al Jutjat Degà de Primera Instància. A 
banda de les dades identificatives i de contacte, hi ha un apartat relatiu 
a les àrees de la vida de la persona que requereixen, a criteri del centre, 
protecció immediata (administració dels béns, cura de la salut, promoció 
de la integració social, gestions burocràtiques, o altres) amb una llista de 
propostes de la mesura de protecció que cal adoptar (ingrés no voluntari, 
ingrés en centre residencial, gestió de les rendes i/o patrimoni, suspensió 
de poders notarials, nomenament de defensor judicial, fundació en tots 
els àmbits de la vida). Hi ha un apartat relatiu a la valoració social, un 
altre sobre l'estat de salut i un altre de valoració de les habilitats 
funcionals. També s'inclou un punt relatiu a si la persona està informada 
de la sol·licitud de les mesures cautelars i si hi ha persones o entitats 
que s'han manifestat disposades a assumir els càrrecs de la mesura de 
protecció. Finalment, hi ha un darrer punt relatiu als professionals que 
han participat en l'elaboració de l'informe.

Pel que fa a les contencions, s'informa l'Equip que, a banda de baranes 
als llits, es contenen les persones residents amb corretges només per 
indicació mèdica i després d'una anàlisi de l'equip. En alguns casos, 
només si és necessari; en d'altres, amb caràcter general. Es fa una 
revisió de la indicació de les contencions cada tres mesos.

Un cop explorades diverses fitxes personals, es constata que es dona 
força sovint la indicació de contenció mecànica amb corretja, cosa que 
contrasta amb la tendència actual en l'àmbit geriàtric d'anar cap a la 
contenció zero.

Es revisen les fitxes a la planta on hi havia les persones amb més 
dependència i s'observa que hi ha indicades sis contencions sempre i sis 
d'ocasionals. En la visita s'observa una resident que està enllitada amb 
cinturó abdominal i baranes. Un altre dels residents, sense problemes de 
mobilitat, té indicada contenció a la nit i se'ns explica que és perquè a 
la nit s'aixeca.

En el cas de les prescripcions farmacològiques, s'informa que la 
tendència és reduir-les al mínim imprescindible (sovint es rebaixen 
respecte del que els residents tenen pautat quan ingressen).

A requeriment de l'Equip, la directora informa posteriorment que, en 
total, a les tres plantes de la residència tenen prescrites pel facultatiu 
vint contencions. D'aquestes, tres persones les tenen sempre i disset 
només si és necessari. La directora aclareix que “sempre” no vol dir que 
la persona estigui continguda les vint-i-quatre hores del dia, sinó que 
les retiren com a màxim cada dues hores (per fer fisioteràpia, canvis 
posturals, anar al lavabo o per fer activitats de teràpia ocupacional). En 
tot cas, fa constar que sempre s'individualitzen.

Entrevistes 
realitzades No se'n fan
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Recomanacions

 Caldria ampliar el programa d'activitats organitzades a partir de les 
capacitats de les persones usuàries. Per això, tenint en compte sobretot 
les persones usuàries que encara mantenen un nivell suficient 
d'autonomia, caldria millorar la planificació de les activitats, 
especialment de les activitats lúdiques, de manera que els permetin 
sortir del centre.

 Com en altres llars residencials visitades per l'Equip del Mecanisme 
Català per a la Prevenció de la Tortura, es constata que el perfil majoritari 
de les persones residents ha canviat radicalment en les darreres 
dècades. La residència és cada cop menys una llar i més un centre 
sociosanitari, amb un nombre molt important de residents amb un 
deteriorament cognitiu molt important. Les dotacions, en canvi, estan 
encara dimensionades per a un tipus de persones que ja no són les que 
ingressen en aquest tipus de centre. Cal, doncs, una reconsideració del 
paper d'aquestes llars i una aproximació per part del Departament de 
Drets Socials que respongui a les noves realitats dels  residents.

 Finalment, cal recordar que la indicació de les contencions ha de ser 
individualitzada, i que se n'ha de limitar l'ús als casos en què no sigui 
possible cap altra mesura menys restrictiva. Cal tendir a la contenció 
zero i respectar els principis d'autonomia i benestar dels pacients.

Obertura 
d’actuacions 
relacionades

No se'n fan
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V. CONCLUSIONS DE L’INFORME I ESTAT DE 
COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS FORMULADES 
EN ANYS ANTERIORS

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

El Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura (MCPT) recomana des 
del 2014 que les policies locals que practiquen alguna detenció traslladin la 
persona detinguda directament a l’àrea bàsica policial (ABP) dels Mossos 
d’Esquadra i que, a aquest efecte, s’estableixi un protocol d’actuació entre 
l’ajuntament corresponent i el Departament d’Interior que permeti a les 
policies locals clausurar les seves àrees de custòdia. Com es va assenyalar en 
l’informe de 2021, l’obligació establerta en la Llei de bases de règim local en 
el sentit que els municipis que siguin cap de partit judicial han de tenir un 
dipòsit de persones detingudes no és un entrebanc per a aquesta 
recomanació, atès que les àrees de custòdia de les comissaries de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra (PG-ME) situades en aquests 
municipis poden complir aquesta funció, com ja fan en alguns indrets.

En aquest àmbit, es continua constatant que els criteris divergeixen d’un 
municipi a un altre, fins i tot quan al municipi en qüestió hi ha comissaria 
de Mossos d’Esquadra. És el cas de les policies locals de Mollet i Granollers, 
les quals consideren que els és més pràctic fer les gestions de les primeres 
diligències policials a les seves dependències. Consideren que la custòdia de 
persones detingudes forma part de les seves competències, i és per això que 
han adoptat o incorporat les millores recomanades anteriorment per l’MCPT 
amb motiu de la visita a les seves instal·lacions. En el cas de la Policia Local 
de Granollers, es dona la circumstància que Granollers també és cap del 
partit judicial i el Mecanisme ha suggerit que el Departament d’Interior 
actualitzi el conveni amb el municipi perquè sigui l’ABP la que assumeixi la 
funció de dipòsit municipal. En el cas de la Policia Municipal de Mollet, s’ha 
respost que es traslladarà la petició al Cos de Mossos d’Esquadra per mitjà de 
la cap de l’ABP Mollet per mirar d’adaptar aquesta recomanació. 

Paral·lelament, tenint en compte els efectes directes que aquesta recomanació 
té per a la PG-ME, a qui també s’ha traslladat aquesta recomanació, s’ha 
respost que està previst estudiar els protocols establerts entre policia local i 
PG-ME per determinar la viabilitat pel que fa al traspàs de persones 
detingudes i per habilitar espais d’oficina perquè les policies locals puguin 
redactar la minuta de la detenció i donar tràmit a les funcions encomanades. 

L’MCPT continua recomanant als ajuntaments respectius que valorin, 
juntament amb el Departament d’Interior, la conveniència de renovar els 
protocols de seguretat vigents perquè les persones detingudes per la policia 
local passin directament a disposició del cos de Mossos d’Esquadra. En 
aquesta línia, en compliment de la recomanació de l’MCPT, cal destacar 
l’acord de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Vic i el Departament 
d’Interior, que suposa un canvi en el funcionament intern de la policia, de 
manera que fa uns tres anys aproximadament que les persones detingudes 
per la Guàrdia Urbana de Vic entren directament a les cel·les de la PG-ME 
sense passar per les seves, ja que la destinació de tota persona detinguda, 
al final, eren les dependències del cos de Mossos d’Esquadra. 
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2. DRETS DE LES PERSONES DETINGUDES (ART. 520 LECRIM)

En el cas de les detencions practicades pel Cos de Mossos d’Esquadra, l’MCPT 
continua constatant que les visites mèdiques a què tenen dret les persones 
detingudes no es fan en privat. En el cas de les policies locals, amb caràcter 
general tampoc no es fan en privat, per bé que es mostren més flexibles en cas 
que el personal facultatiu així ho demani. Per això, s’ha recordat a cadascun 
dels cossos policials visitats els termes del Protocol d’Istanbul, segons el qual 
les visites mèdiques s’haurien de fer sense presència policial, tret que el 
personal mèdic ho demani per motius de seguretat. A aquest efecte, s’ha 
tornat a recordar que el dret a una visita mèdica en privat només es pot 
limitar en casos excepcionals d’agitació o de risc; i que, atès que l’atenció 
mèdica és un dret i no una obligació, si una persona hi renuncia no se la pot 
forçar a fer-se una exploració.

En relació amb aquestes recomanacions, la Policia Municipal de Mollet ha 
respost que els seus agents sempre ofereixen al personal mèdic fer la visita 
en privat quan la persona detinguda no presenta agressivitat ni està alterada. 
Amb tot, manifesta que ho tornarà a recordar. 

En canvi, la Direcció General de la Policia, mantenint el criteri dels darrers 
anys, torna a posar de manifest que els efectius policials són els responsables 
de la custòdia de la persona detinguda, i que per això és necessari prendre 
les mesures adequades per garantir la seguretat d’aquestes persones, del 
personal sanitari i dels mateixos agents. 

Altrament, segons el seu parer, el compliment d’aquest requisit establert al 
Protocol d’Istanbul comprometria la seguretat de la visita pel que fa a 
l’assistència, atès que les sales de visites dels hospitals i dels centres 
d’urgència i d’atenció primària no reuneixen les condicions de seguretat per 
poder fer la visita mèdica sense la supervisió presencial del personal policial. 
Amb tot, la praxi policial és que l’atenció mèdica és un dret de la persona 
detinguda, de manera que s’evita fer aquest tràmit de manera sistemàtica i 
es practica només quan la persona detinguda ho sol·licita o quan hi ha una 
situació objectiva que ho justifica. 

En relació amb el dret a la trucada personal que pot fer la persona detinguda, 
aquest s’exerceix a les dependències de cadascun dels cossos policials en 
alguns dels despatxos habilitats a aquest efecte. 

Pel que fa a l’assistència lletrada, en el cas de les policies locals, com ara la 
de Mollet i la de Granollers, té lloc a la comissaria dels Mossos d’Esquadra, 
per bé que la policia local fa la trucada al col·legi de l’advocacia. Per això, 
l’MCPT recorda que si les policies locals tenen àrea de custòdia han de 
garantir l’exercici de tots els drets de la persona detinguda recollits en 
l’article 520 de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim) en el mateix 
moment de la detenció i sense esperar el trasllat a una comissaria de la 
PG-ME per exercir-los, inclòs el dret de comunicació amb les autoritats 
consulars. 

Sobre el termini de tres hores per fer la primera assistència lletrada des que 
es produeix la detenció, amb motiu de la visita a la comissaria de les Corts, 
en què es va entrevistar un grup de persones detingudes, l’Equip va constatar 
que aquesta primera assistència s’havia produït amb una dilació molt 
superior al que estableix la LECrim. En cap cas s’havia produït dins de les 
primeres tres hores, sinó que en alguns casos n’havien passat més de deu i 
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dotze sense que l’assistència es produís. Segons això, l’MCPT ha recordat al 
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) que ha d’assegurar l’assistència 
dins el període que marca la LECrim. Al mateix temps, ha sol·licitat 
informació sobre els acords que s’hagin adoptat relacionats amb aquesta 
qüestió en el marc de la Comissió Mixta PG-ME – ICAB, que es reuneix 
periòdicament. 

3. CONDICIONS MATERIALS DE LA DETENCIÓ

Respecte a una de les recomanacions que l’MCPT reitera cada any, sobre la 
renovació dels cascs que actualment es fan servir en les àrees de custòdia de 
persones detingudes (ACD), la Direcció General de la Policia (DGP) ha informat 
que actualment s’està fent una prova pilot a l’ACD de les Corts per avaluar 
un nou model de casc que millori la protecció de la persona detinguda i eviti 
el risc d’autolesions i de lesions als agents actuants en cas d’episodis violents 
o d’agressivitat per part de la persona detinguda durant la seva estada a 
l’ACD. 

Es tracta del tipus de casc integral que s’utilitza com a protecció per a la 
pràctica d’esports de contacte o de lluita, molt més lleuger i amb una gran 
capacitat d’absorció d’impactes. 

La DGP informa que fins ara les proves han estat satisfactòries. Quan 
finalitzin, es tindrà en compte implantar de forma progressiva aquest model 
a totes les ACD de la PG-ME.

Pel que fa a la instal·lació de sistemes de videovigilància a tots els espais de 
custòdia on s’està i per on transita la persona detinguda, la DGP informa 
també que aquesta actuació està planificada i pendent d’execució. La 
Comissió Tècnica de Seguretat i Autoprotecció ha aprovat fer la instal·lació 
de càmeres als locutoris i a les sales d’identificació i ressenya. Aquesta 
instal·lació s’està tramitant mitjançant els concursos respectius. 

Cal apuntar com a bona pràctica que s’està avançant en la instal·lació de 
càmeres als vehicles policials del cos de Mossos d’Esquadra i que els agents 
d’alguns cossos de policies locals, com ara el de Manlleu, duen càmeres 
individuals mentre patrullen, cosa que constitueix una garantia per a les 
persones detingudes i per als mateixos agents.

4. PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L’ÀMBIT PENITENCIARI

Es continua constatant que hi ha diferències en el tractament dels homes i 
les dones a la presó, per la qual cosa és necessari emfatitzar la necessitat 
d’incorporar la perspectiva interseccional i de gènere per atendre les 
diferents necessitats de les dones. Aquest any s’han constatat aquestes 
diferències en els lots que es faciliten a les persones quan ingressen al centre 
penitenciari. A tall d’exemple, en el cas del Centre Penitenciari Brians 1 se’ls 
facilita un lot amb un xandall, una samarreta, una tovallola, llençols, unes 
sandàlies, un got de plàstic i paper de wàter, desat i precintat degudament 
en una bossa de plàstic. En canvi, en el cas de les dones que ingressen al 
Centre Penitenciari de Dones (Wad-Ras), el lot que se’ls lliura conté, d’una 
banda, llençols i un parell de tovalloles, i, de l’altra, un lot higiènic que porta 
sabó per al cos i els cabells (indistintament), un desodorant i pasta i raspall 
de dents (de marques blanques). Si ho demanen, se’ls dona un raspall per als 
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cabells i compreses. Així mateix, la roba interior que es posa a disposició de 
les internes, per bé que està per estrenar, està desada de qualsevol manera 
en una capsa i no precintada o embossada per garantir-ne la higiene, la qual 
cosa no es considera adequat ni acceptable. 

Pel que fa a les singularitats de l’execució penal femenina, a banda de seguir 
reconeixent la invisibilitat de les dones empresonades a causa de l’ínfim 
nombre que representen en relació amb els homes privats de llibertat, aquest 
any es constata que hi ha un nou perfil de dones que ingressen a presó, que 
compleixen condemnes molt curtes, estan molt deteriorades i tenen 
problemes de consum de tòxics. A parer de la direcció del Centre Penitenciari 
de Dones de Barcelona, un factor de pes de la presència d’aquest nou perfil 
de preses podria estar relacionat amb la feminització de la pobresa que 
també s’observa i es constata a l’exterior. Amb tot, segons el mateix centre 
penitenciari, un dels inconvenients que suscita aquest tipus de perfils és que 
no es fa cap programa de tractament especialitzat o específic per a elles, a 
banda dels efectes perniciosos de les penes privatives de llibertat d’escassa 
durada sense que es comprengui la raó per la qual aquestes dones entren a 
presó per tan poc temps des del punt de vista del procés de reinserció. 

Sobre la recomanació que fa l’MCPT de reforçar els programes d’empoderament 
i de lluita contra les violències masclistes, atès que gran part de les internes 
entrevistades verbalitzen, d’una manera o altra, haver-ne estat víctimes, el 
Departament de Justícia és conscient que cal plantejar una rehabilitació amb 
un abordatge integral de la situació de les dones víctimes de violència de 
gènere a la presó amb el benentès que el tractament de la victimització no és 
fàcil. 

En aquests moments, els programes actuals de tractament que es 
desenvolupen a la presó dediquen un espai a analitzar el fenomen de la 
violència de gènere, i els professionals es posen a disposició de les dones que 
vulguin tractar el tema de manera més privada, per bé que elles es resisteixen 
a tractar-lo. En tot cas, i sense menystenir les accions concretes que es duen 
a terme en el marc de les activitats finançades pel Pacte d’estat contra la 
violència de gènere que aborden aquest tema des de diverses vessants, que 
compta amb entitats col·laboradores que ofereixen atenció i una intervenció 
més especialitzada, es considera que és insuficient i que s’ha de seguir 
treballant en aquest sentit.

Així mateix, arran de la visita al mòdul de dones del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses, s’ha constatat a partir de les manifestacions de les preses, i 
així ho ha confirmat la mateixa direcció del centre, que aquestes no fan cap 
tipus de programa formatiu d’inserció sociolaboral, a excepció d’un curs per 
utilitzar plataformes elevadores. Les internes també refereixen que se senten 
discriminades per les destinacions a les quals poden optar al centre, algunes 
de les quals només estan ocupades per homes, com ara la cuina, i acostumen 
a estar més ben remunerades. 

5. DRETS DE LES PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT EN 
RÈGIM TANCAT

Enguany s’ha visitat el departament de règim tancat (DERT) del Centre 
Penitenciari Brians 1. De les entrevistes que s’han fet se’n desprèn que no 
s’hi fan gaires activitats. També se’n desprèn que les hores de pati són al 
matí, de 7 a 9, i que els interns no les fan servir perquè a aquelles hores fa 
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molt de fred (la visita va tenir lloc a l’hivern). Per aquest motiu, s’ha traslladat 
a l’Administració el recordatori que el departament ha de disposar d’un pla 
d’activitats, tant en un format individual com grupal, i segons les necessitats 
de la persona i els objectius de cada activitat. També s’ha recordat que la 
programació de les activitats ha d’estar en un lloc visible i s’ha de revisar 
perquè compleixi la Circular 2/2017, del règim tancat en els centres 
penitenciaris de Catalunya. Sobre l’horari, s’ha recordat que cal garantir els 
horaris fora de la cel·la als quals tenen dret les persones internes i, 
concretament, les hores diàries de pati, i que cal buscar flexibilitat en l’horari 
que tenen assignat atès el benefici que té per a la seva salut mental i 
psíquica. 

Pel que fa al DERT del Centre Penitenciari de Dones, es valora positivament 
que l’habitació on es fan les contencions estigui dotada de càmera de 
gravació d’imatges i de so i hi hagi penjat el cartell informatiu que pertoca. 

Pel que fa al DERT de Lledoners, s’observa que està al límit de la seva 
capacitat i, per tant, per bé que no hi ha indicadors de conflictivitat al centre, 
caldria buidar-lo per poder-ne fer una gestió òptima i concentrar tots els 
interns de primer grau i sancionats al mateix departament. Aquesta situació 
també es produeix al Centre Penitenciari Mas d’Enric, que també ha arribat 
al límit de la seva capacitat. Com es descriu a la fitxa, aquest fet ha comportat 
el trasllat d’interns sancionats i en règim de vida de l’article 75 del Reglament 
penitenciari al mòdul de joves, la qual cosa ha suposat també que els joves 
convisquin amb adults. És per això que l’MCPT ha recomanat també que es 
buidi per poder-ne fer una bona gestió, amb el benentès que cal abordar les 
causes d’aquest increment i adoptar mesures per evitar que arribi a estar 
col·lapsat i poder treballar transversalment des dels diferents àmbits 
d’intervenció. 

6. PANDÈMIA I DRETS DE LES PERSONES PRIVADES DE 
LLIBERTAT

L’inici de les visites a centres penitenciaris i centres de justícia juvenil 
d’enguany va coincidir amb una fase de desescalada del confinament, un 
procés que s’ha fet de manera progressiva. D’entrada, es va començar per 
acabar amb els grups bombolla i per recuperar espais dels centres. En data 28 
de març de 2022 es va modificar el protocol per a la contenció de la covid dins 
dels centres penitenciaris, que preveia la necessitat de fer una prova PCR a 
totes les persones que ingressaven a un centre penitenciari i no estaven 
correctament vacunades, i també la necessitat d’estar quaranta-vuit hores 
en aïllament abans de fer-se la prova per evitar un fals negatiu si una persona 
estava en període d’incubació. 

A partir de llavors, la lluita contra el coronavirus ha passat a fer-se per clínica 
i per criteris de vulnerabilitat i gravetat en lloc de fer-se per detecció 
d’infecció. Des del 28 de març, per tant, ja no es fan proves de cribratge 
d’ingrés ni tampoc es fan aïllaments preventius. Aquest canvi en el 
procediment ha permès que els centres penitenciaris puguin tornar a la 
normalitat i recuperar els espais que tenien destinats a la població 
penitenciària que estava en situació d’aïllament o confinament i tornar a 
destinar-los als usos per als quals estaven concebuts. A tall d’exemple, al 
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona s’ha tornat a recuperar l’espai de 
la unitat polivalent per ubicar-hi les internes amb necessitats especials, que 
s’havia habilitat per fer-hi els aïllaments.
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Altrament, si alguna cosa positiva ha portat la pandèmia ha estat la 
generalització de les comunicacions a través de videotrucada. En un primer 
moment, la videotrucada es va utilitzar com a alternativa universal a les 
comunicacions personals, i 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 va recomanar mantenir i millorar aquestes comunicacions 
telemàtiques i garantir els espais adequats i la cobertura suficient per 
continuar l’experiència de les comunicacions via videotrucada. En aquest 
sentit, les direccions de tots els centres penitenciaris han posat de manifest 
la millora substancial que han suposat les videotrucades i que aquestes 
s’hagin ampliat com a mitjà de comunicació familiar, en particular per a la 
població penitenciària provinent d’altres països que no té referents familiars 
a Catalunya. 

Sobre la recomanació relativa a revisar els espais dedicats a comunicacions 
per adequar-los als nous usos de les TIC, adoptant mesures per garantir la 
confidencialitat i la privacitat de les comunicacions per videotrucada, 
destaca el projecte que hi ha de fer cabines perquè les internes del Centre 
Penitenciari de Dones i els interns del Centre Penitenciari Lledoners puguin 
fer les trucades amb confidencialitat. En particular, Lledoners és el centre 
pilot per a la implementació d’un projecte d’alfabetització digital finançat 
per la Unió Europea per facilitar la comunicació dels interns amb la seva 
família i amb els professionals del centre. Consisteix en la construcció d’uns 
quioscos on s’instal·laran unes cabines des d’on els interns podran fer 
trucades telefòniques o videotrucades gratuïtes a través d’un sistema de 
biometria per controlar els interns que parlen i els familiars amb qui parlen. 

Pel que fa a la cobertura telefònica, hi ha centres penitenciaris, com el de 
Quatre Camins, que continuen amb la mateixa problemàtica de manca de 
cobertura a la major part del centre, per la qual cosa s’ha fet arribar al 
Departament de Justícia el suggeriment relatiu a la necessitat de millorar la 
cobertura per garantir les comunicacions telemàtiques dels interns. 

D’altra banda, les mesures de confinament i aïllament que s’han hagut de 
prendre als centres han tingut un impacte en el benestar mental de les 
persones privades de llibertat. És en aquest sentit que l’MCPT va recomanar 
que el tractament i el seguiment de les seqüeles psicològiques que pugui haver 
causat la pandèmia fos una prioritat per als serveis penitenciaris de l’Institut 
Català de la Salut. Sobre això, cal destacar el nou acord de col·laboració signat 
entre el Departament de Justícia i el Departament de Salut per potenciar 
l’atenció a la salut mental i les addicions en l’àmbit de l’execució penal, que 
recull els objectius del Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya. L’acord té tres 
grans eixos de cooperació: el tractament de les addicions, l’abordatge de la 
salut mental en l’àmbit de la justícia juvenil i, molt especialment, la 
prevenció del suïcidi. 

7. RELACIÓ DELS INFANTS AMB ELS PROGENITORS A LA PRESÓ

Les visites dutes a terme enguany han posat de manifest, de nou, la necessitat 
de millorar els espais de comunicació familiar per garantir entorns adequats i 
agradables 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 presons catalanes. 
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En el cas del Centre Penitenciari Brians 2, la millora notable de l’espai de les 
visites familiars ha estat possible gràcies a la feina del grup de Gestió d’Educació 
i Responsabilitat Parental de Brians 2, format per professionals de tots els 
àmbits penitenciaris, entitats col·laboradores i interns pares, amb l’objectiu 
de reduir l’impacte que suposa per als infants l’encarcerament d’un familiar. 
Coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, el 17 de maig va tenir lloc 
l’acte d’inauguració de l’adequació dels espais familiars a l’àrea de 
comunicacions del centre. És un model que es podria traslladar, amb les 
adaptacions necessàries, a la resta de centres penitenciaris de Catalunya.

Pel que fa a la recomanació sobre la qual insisteix l’MCPT de repensar els 
espais actuals dedicats a les relacions familiars, destaca la nova sala que s’ha 
fet al Centre Penitenciari de Dones per a les comunicacions de convivència 
de les internes amb els seus fills de tres a onze anys. Es constata que és més 
gran, més espaiosa i acollidora. A banda de tenir cadires i butaques per a 
adults, està equipada amb dues taules i cadires per a infants, joguines i 
contes, i està decorada amb dibuixos fets per infants. També disposa d’una 
pantalla per poder connectar-se amb algun familiar que no es pot desplaçar 
al centre. 

En canvi, els espais de comunicacions d’altres centres, com el Centre 
Penitenciari Puig de les Basses, tot i que tenen un aspecte i un estat de 
manteniment molt correcte, no tenen en absolut en compte els infants en tot 
el circuit ni les sales on es fan els vis-a-vis familiars.

Per tot plegat, tot i que s’ha avançat en l’objectiu de generar una atmosfera 
més acollidora per als infants, d’acord amb les recomanacions de la institució 
del Síndic de Greuges formulades en l’AO 220/2019 i amb la Recomanació 
CM/Rec (2018) 5 del Consell d’Europa, encara cal treballar més aquesta qüestió 
en alguns centres del sistema penitenciari. 

8. ADEQUACIÓ DELS PERFILS D’ADOLESCENTS INTERNS EN CREI

En els centres residencials d'educació intensiva (CREI) visitats al llarg de l’any 
per l’MCPT és una constant la presència d’adolescents amb trastorns mentals 
i/o amb discapacitat. Aquesta situació suposa contravenir la normativa 
vigent que preveu aquest tipus de recurs per a trastorns conductuals i els 
drets dels adolescents a un recurs adequat a les seves necessitats. Aquesta 
situació es produeix majoritàriament per la manca de places en centres 
terapèutics on es poden treballar aquestes patologies, o per la manca de 
places per a infants o adolescents amb discapacitat sota la tutela de 
l’Administració. Aquesta situació comporta, alhora, dificultats per als equips 
dels CREI per abordar els trastorns conductuals.

Caldria, doncs, garantir l'ingrés en centre terapèutic dels nois que tenen una 
proposta d’un equip d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA).

També es detecten mancances en els centres per atendre de manera 
adequada la problemàtica de consum de tòxics, i caldria abordar un treball 
conjunt entre la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 
(DGAIA) i el Departament de Salut per millorar aquesta intervenció terapèutica 
(augmentant la freqüència de visites al CAS o creant equips itinerants entre 
el Departament de Salut i la DGAIA per assessorar el centre, fer formació i 
tractar els joves que presenten aquesta problemàtica).
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9. LA REDUCCIÓ DE LA DIMENSIÓ DELS CENTRES DE JUSTÍCIA 
JUVENIL

En l'àmbit de la justícia de menors, enguany només s'ha fet una visita a un 
centre educatiu de justícia juvenil per al compliment de mesures en règim 
semiobert i tancat. És el cas del centre L'Alzina, amb una capacitat de fins a 
90 places, en el qual l'ocupació el setembre de 2022 era de 60 places. Si bé 
quan es va fer la visita anterior (abril de 2021), l’ocupació era encara més 
baixa (53 places), l'increment en l’actualitat és molt lleuger i continua 
estant per sota de la capacitat màxima que estableix el mapa de centres 
publicat el maig de 2022, que per al cas del centre L'Alzina és de 76 places. 

Per tant, es constata que es manté la reducció en el nombre d'adolescents 
i joves ingressats en centres que es va iniciar amb la pandèmia, després 
d'un fort creixement des del 2017. Durant la visita, l'equip del centre va 
informar que el baix nombre d'ingressos es relaciona amb una reducció de 
l'arribada d'adolescents migrants sense referents familiars, una tendència 
dels darrers anys. En relació amb aquests nois i noies migrats, cal posar de 
manifest els entrebancs i les discriminacions addicionals que pateixen i 
que agreugen la seva situació, que ja de per si és complicada (burocràcia, 
taps de tramitació a la Fiscalia, impediments per obrir comptes bancaris, 
restriccions en l’ús dels mòbils i manca de perspectives en assolir la 
majoria d’edat).

Finalment, cal recordar que la institució del Síndic de Greuges i l'MCPT 
demanen que es promogui la creació de centres més petits perquè 
garanteixin de forma més efectiva l'atenció individualitzada dels adolescents 
i joves, més enllà del manteniment de les ràtios de professionals, elements 
indispensables en un procés de reinserció educativa i més especialment en 
el cas dels adolescents i joves, la personalitat dels quals està en 
desenvolupament.

10. LA PROHIBICIÓ DEL MITJÀ DE CONTENCIÓ CONSISTENT EN 
LA SUBJECCIÓ MECÀNICA AL LLIT I LA PRÀCTICA DE LES 
CONTENCIONS FÍSIQUES EN INFANTS I ADOLESCENTS

La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i a 
l'adolescència davant la violència, va modificar la Llei orgànica 5/2000, de 
12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (LORPM), i 
introdueix una nova redacció de l'article 59 d'aquesta llei, referit a les 
mesures de vigilància i seguretat. En concret, es prohibeix la contenció 
mecànica consistent en la subjecció d'una persona a un llit articulat o a un 
objecte fix o ancorat a les instal·lacions o objectes mobles, i només admet, 
amb caràcter excepcional, la subjecció dels canells de la persona que 
compleix mesura d'internament amb equips homologats, sempre que es 
faci sota un estricte protocol i no sigui possible aplicar mesures menys 
lesives. 

Arran de la publicació d'aquesta llei, la Direcció General d'Execució Penal a 
la Comunitat i de Justícia Juvenil (DGEPCJJ) va dictar la Circular 2/2021, d'11 
de juny de 2021, per modificar determinats articles de la Circular 1/2008 
sobre disposicions comunes de funcionament dels centres de justícia 
juvenil. En concret, els articles modificats van ser els referents al capítol 5 
de la Circular 1/2008, dedicats a l'aplicació dels mitjans de contenció, per 
ajustar-los a la reforma orgànica de l'article 59 esmentat. 



151INFORME ANUAL DEL MECANISME CATALÀ PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA 2022

La modificació de la Circular també va incloure que el procediment d'aplicació 
dels mitjans de contenció s'havia d'actualitzar amb una nova instrucció. En 
compliment d'aquesta previsió, la DGEPCJJ va dictar la Instrucció 2/2021, 
d'11 de juny, per la qual s'aprova el nou Protocol d'aplicació dels mitjans de 
contenció als centres de justícia juvenil de Catalunya. 

Tant la Circular 2/2021 com la Instrucció 2/2021 van entrar en vigor a tots 
els centres el 25 de juny de 2021, coincidint amb la data d'entrada en vigor 
de la Llei orgànica 8/2021. Des d'aquesta data tots els centres han d’aplicar 
la Circular i la Instrucció. 

En aquest sentit, la institució del Síndic de Greuges i l'MCPT fan el 
seguiment de l'aplicació del nou marc normatiu, i, en el cas de L'Alzina, 
durant la visita es va informar que s’havien deixat d'aplicar contencions 
mecàniques uns mesos abans de l'entrada en vigor de la Llei, concretament 
des del setembre o l’octubre de 2020.

La normativa ha suposat un esforç d'adaptació dels professionals dels 
centres, però en el cas de L'Alzina s'explica que això no ha suposat cap 
dificultat, atès que el centre ja no disposa del que fins a la reforma legal era 
l'últim recurs com a mitjà de contenció: la subjecció mecànica al llit. 
Tampoc no ha suposat cap dificultat per al personal educador de la zona 
d'intervenció puntual (ZIP). En aquest sentit, la direcció fa menció del risc 
que comportava l'aplicació de contencions mecàniques davant la dificultat 
de determinar si un noi podia haver consumit substàncies o tenir algun 
tipus de malaltia que pogués posar en risc la seva salut durant la contenció. 

L'MCPT fa una valoració positiva del fet que s'hagi deixat d'aplicar aquesta 
mesura, i de la recepció i l'aplicació als centres del canvi normatiu. En tot 
cas, caldrà fer un seguiment per determinar si la supressió legal del mitjà 
de contenció de subjecció mecànica al llit farà incrementar percentualment 
el nombre de joves que són objecte d'altres mitjans de contenció (aïllament 
provisional, contenció física personal, subjecció mecànica pels canells). 

Pel que fa a la pràctica de les contencions físiques, en algunes entrevistes 
els interns han mencionat intervencions desproporcionades, per la qual 
cosa l’MCPT ha hagut de recomanar que es revisi la pràctica de les 
contencions al centre en concret, tant pel que fa a la indicació i la 
proporcionalitat com a la forma en què es duen a terme. També ha recomanat 
que el Departament de Justícia faciliti formació al personal de vigilància i 
seguretat per a la pràctica de mesures de contenció.

11. LA PROTECCIÓ CONTRA L’EXPLOTACIÓ SEXUAL DE LES 
ADOLESCENTS EN CENTRES RESIDENCIALS DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA 

Arran de les visites a centres residencials d'educació intensiva (CREI), s'ha 
detectat que cal programar activitats terapèutiques grupals i individuals 
per treballar l'educació emocional, la prevenció de la violència masclista, 
la igualtat de gènere i la no discriminació. Aquesta recomanació s'ha 
traslladat al CREI Els Castanyers, visitat aquest 2022.

En aquest sentit, les adolescents en centres són particularment susceptibles 
de veure's implicades en situacions d'explotació sexual, i és dins aquest 
col·lectiu on hi ha més incidència d'aquesta forma de violència sexual, molt 
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superior a la resta de la població. Per això, protegir les noies tutelades d'aquesta 
forma de victimització hauria de formar part dels objectius dels recursos 
residencials que atenen adolescents, i l'Administració hauria d'oferir el 
suport i els recursos necessaris en forma de directrius, orientació i formació 
als centres perquè aquesta protecció sigui efectiva. En aquest sentit, la 
DGAIA també coincideix amb la recomanació sobre la necessitat de 
contactar amb professionals especialitzats per programar accions conjuntes 
amb els equips dels centres, i la necessitat de programar formació anual 
adreçada als equips directius relativa a la prevenció de la violència 
masclista. 

En el cas del CREI La Roureda, s'informa que l'educació afectiva i sexual va 
a càrrec de la psicòloga i la psiquiatra, ja sigui de manera individual o en 
format de tallers, com a activitat grupal. També es treballa la problemàtica 
relacionada amb l'abús sexual. 

A més, l'MCPT ha observat que alguns centres on resideixen noies que ja 
han patit abús sexual no tenen els recursos necessaris per fer front als nous 
riscos d’abús i explotació sexual quan aquestes noies se n’escapoleixen. 
Així mateix, la manca d'especialització dels recursos fa que les noies no 
rebin el tractament adequat per recuperar-se del maltractament rebut. En 
el cas del CREI Mas Ritort –que té un índex d'escapoliments elevat i un 
perfil de noies amb trastorn de conducta i amb alta prevalença de consum 
de tòxics– en el 45% dels casos hi ha en curs una denúncia penal d'abús 
sexual. 

Amb l'objectiu de dur a terme una intervenció adequada i un tractament 
específic per a les víctimes adolescents enfocats en la seva recuperació, 
l'MCPT ha recomanat: 

1. Adoptar mesures per reduir el nombre d'escapoliments d'adolescents del 
centre amb criteris orientats a la prevenció, l'estudi de les causes i el treball 
individualitzat amb les noies, a banda de la sanció.

2. Garantir el tractament terapèutic específic per a les adolescents que 
hagin patit abús sexual.

3. Treballar la prevenció de l'explotació sexual de les adolescents, la 
identificació dels possibles casos i la intervenció específica amb les noies 
que presentin indicadors de risc de patir o d’haver patit aquesta forma de 
victimització.

Per la seva banda, la institució del Síndic de Greuges també ha recomanat 
que l'Administració protectora ofereixi un marc d'actuació que pugui guiar 
la intervenció dels recursos residencials i dels seus professionals, i que 
faciliti la formació necessària als professionals. Tanmateix, la informació 
proporcionada per l'Administració posa de manifest que a hores d'ara no hi 
ha establertes unes pautes d'actuació ni un marc comú d'intervenció amb 
aquest objectiu.
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ANNEX.  ANÀLISI DE LA PRAXI DE LA CONTENCIÓ 
MECÀNICA AL SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ EN 
EL PERÍODE 2018-2020

1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIU 

Arran de les visites fetes per l'Equip de l'MCPT els darrers anys, de la 
informació facilitada pels diferents professionals de l'Administració 
penitenciaria i professionals sanitaris, de les entrevistes amb interns, de les 
queixes rebudes, de l'anàlisi dels protocols existents i de les recomanacions 
d'organismes nacionals i internacionals, en l'informe del MCPT del 2018 es 
va incloure un capítol monogràfic sobre el respecte dels drets humans en la 
immobilització i la contenció mecànica en persones privades de llibertat.

Amb l'interès d'aprofundir en aquest tema, l'MCPT va plantejar fer un estudi 
per conèixer la prevalença de les subjeccions mecàniques amb corretges 
psiquiàtriques en centres penitenciaris i de justícia juvenil, i fer un estudi 
comparatiu entre tots els centres amb l'objectiu d'afavorir que el procediment 
de la contenció mecànica tingui un caràcter excepcional i sigui menys lesiu 
i més respectuós amb els drets de les persones internes i, alhora, que es 
garanteixi la seva seguretat i la dels professionals que intervenen en la 
contenció. 

S'entén per contenció o subjecció mecànica el procés d'immobilització d'una 
persona amb instruments, equips o materials destinats a restringir-ne els 
moviments o l'accés normal al seu cos i protegir-la de les lesions que pugui 
infringir-se a ella mateixa, a altres persones i a l'entorn físic que la rodeja. 

Als centres penitenciaris ens podem trobar dues circumstàncies ben 
diferenciades: 

1. Contenció mecànica derivada de raons regimentals, indicada, supervisada 
i finalitzada pel personal de vigilància (article 45 de la Llei orgànica general 
penitenciària –LOGP– i articles 71 i 72 del Reglament penitenciari –RP). 
Aquesta contenció ha de ser autoritzada pel director, llevat que hi hagi raons 
d'urgència que no ho permetin, cas en què se l'hi ha de comunicar 
immediatament. També és supervisada i finalitzada pel personal de 
vigilància.

El facultatiu és requerit per informar que no hi ha inconvenient mèdic que 
impedeixi la utilització de la mesura i supervisa que s'apliqui sense perill 
per a la salut de l'intern. 

2. Contenció per raons sanitàries (article 188.3 RP). Aquesta contenció està 
indicada pel psiquiatre o metge de guàrdia com a opció terapèutica. 

Tota contenció produïda en qualsevol àrea del centre penitenciari es pot 
convertir en sanitària, situació que hauria de donar lloc al trasllat de la 
persona al departament d'infermeria i/o psiquiatria del centre penitenciari. 

En ambdós casos, la contenció consisteix en la subjecció de la persona a un 
llit, mitjançant sistemes de subjecció físics que en garanteixin la 
immobilització (subjeccions psiquiàtriques). El material que s'utilitza en els 
dos casos ha de ser homologat: cintes per als canells i els turmells, i cinta 
abdominal (en el cas de les contencions sanitàries també s'utilitza un peto). 
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Les contencions tenen lloc en un llit collat a terra al mig de l'habitació, que 
permeti al personal posar les subjeccions. 

Els espais de contenció són les cel·les que hi ha als departaments especials 
o de règim tancat del centre penitenciari i a les habitacions de les infermeries 
i/o psiquiatries, que disposen de videovigilància amb una càmera que grava 
(i en algun cas també enregistra àudio, com als centres penitenciaris Ponent 
i Mas d'Enric). En el cas de les contencions sanitàries, la càmera també està 
connectada a un monitor i el procediment és observat per personal segons 
el protocol de monitoratge.

2. HIPÒTESI

Es parteix de la hipòtesi que l'aplicació de les subjeccions mecàniques és una 
pràctica habitualment freqüent, que les xifres i els procediments per aplicar 
la immobilització difereixen en funció del centre, que la majoria de les que 
es duen a terme tenen un caràcter regimental i no mèdic i que no es fa cap 
seguiment de les mesures adoptades per part dels directius. Així mateix, 
l'MCPT té un interès especial a conèixer el paper del personal sanitari en la 
pràctica de les contencions, atès que també ha constatat que hi té un paper 
més residual.

3. METODOLOGIA DE TREBALL

Es va demanar a la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la 
Víctima (SMPRAV) les llistes de les contencions amb subjeccions realitzades 
als centres penitenciaris i als centres educatius de justícia juvenil durant 
l'any 2018. 

En el cas dels centres penitenciaris, les dades estan classificades per centre, 
número d'identificació de l'intern (NIS), lloc de la contenció, data i hora 
d'inici i de finalització, durada i tipus (regimental o sanitària). 

En el cas dels centres educatius de justícia juvenil, la classificació és per 
centre, data i hora d'inici i finalització, durada de la subjecció i una breu 
descripció de la incidència que en motiva l'aplicació. 

En resposta a aquesta petició, l'SMPRAV va extreure les dades directament 
del Sistema d'Informació Penitenciari Català i va enviar a la institució del 
Síndic de Greuges les dades dels centres penitenciaris Brians 1, Brians 2, 
Dones de Barcelona, Joves, Lledoners, Mas d'Enric, Ponent, Puig de les Basses 
i Quatre Camins, i dels centres educatius de justícia juvenil Can Llupià, 
l'Alzina, El Segre i Til·lers. 

Paral·lelament, en el decurs de les visites de prevenció, una part de l'Equip 
de l'MCPT va demanar les llistes de les contencions realitzades durant l'any 
2018 per veure si coincidien amb la informació facilitada per la Secretaria, i 
les llistes del 2019 fins a la data de la visita. Es fa palès que mentre que les 
llistes facilitades per la Secretaria diferencien el tipus de contenció 
(regimental o sanitària), els centres penitenciaris i/o de justícia juvenil no 
fan aquesta distinció, llevat del CP Brians 2 que té un registre propi que sí 
que ho fa.  

De les contencions del 2019, l'Equip va visualitzar les que s'havien fet durant 
el mes en què havia tingut lloc la visita o, si la visita s'havia fet a principis 
de mes, les del mes anterior. En algun cas, s'han fet visualitzacions d'altres 
períodes o les dates de visualització s'han allargat més enllà d'un mes. Això 



155INFORME ANUAL DEL MECANISME CATALÀ PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA 2022

s'ha fet, concretament, en casos en què de les dades recollides en la llista 
se'n desprèn que a algun intern o interna se li ha aplicat més d'una contenció, 
quan s'ha detectat alguna contenció molt llarga feta en un altre període o 
quan la mostra de les contencions del mes en qüestió era molt petita. 

La visualització de les imatges de les contencions seleccionades ha tingut lloc 
al despatx de direcció, i s'ha facilitat en tot moment a les persones integrants 
de l'Equip accés a la informació i respostes a les preguntes plantejades. Quan 
per motius de temps no ha estat possible visualitzar la gravació in situ, la 
direcció del centre o el centre directiu l'ha enviat posteriorment, juntament 
amb una còpia de l'expedient disciplinari que va donar lloc a la imposició de 
la contenció, inclòs el full assistencial mèdic. 

El Centre Penitenciari (CP) Brians 1 és l'únic centre on s'han pogut visualitzar 
les gravacions sanitàries. A la resta de centres, on les contencions s'han fet a 
la infermeria, no en consta la gravació.

Per poder fer una anàlisi i una avaluació de cadascuna de les contencions 
seleccionades, s'ha omplert una fitxa amb dos apartats: un relatiu al règim 
interior i un altre relatiu a l'àmbit sanitari. Les fitxes s'han omplert a partir de 
les llistes facilitades, de les incidències recollides durant la visualització de les 
gravacions i de la documentació inclosa en cadascun dels expedients. 
Aquestes fitxes, idèntiques per a tots els centres, recullen les variables 
següents:

Variables personals 

Nom:

Centre penitenciari:

Mòdul:

CIC:

Comunicat de fets del cap de serveis

Hora i mòdul en què ha succeït l'incident:

Informe:

Variables sobre l'aplicació de la contenció mecànica

Durada total:

Data i hora d'inici:

Aplicació de mitjans coercitius previs: AP: Sí/No   Manilles: Sí/No   Força física: Sí/No

Motiu de la mesura:

 Ideació suïcida i/o autolesiva

 Conducta heteroagressiva

 Desorganització conductual greu

 Altres motius (especifiqueu)
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Nombre de funcionaris:

 Total

 Subjecció

Ofereix resistència: Sí/No

Utilització escut: Sí/No

Subjeccions:

 Extremitats superiors: Sí/No

 Extremitats inferiors: Sí/No

 Cinturó abdominal: Sí/No

Variables sanitàries 

 Hora d'inici:

 Metge/essa:

 Infermer/a:

 Funcionaris presents:      Sí/No                                           Nombre:

 Control subjeccions:

 Exploració física:

 Mesura de constants:      Sí/No

 Administració de fàrmacs: Via oral/IM

 Agitació: Sí/No

 Durada:

 Continuïtat de la mesura: Sí/No

 Motiu continuïtat:

Observacions:

Variables de la supervisió i aixecament de la mesura (des del punt de vista 
regimental i sanitari): 

Control

 Hora:

 Control subjeccions:         Sí/No

 Agitació: Sí/No

 Continuïtat de la mesura: Sí/No

 Motiu continuïtat:

Observacions:
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Aixecament 

Data i hora de finalització de la mesura:

Desescalada: 

Retirada subjeccions:

 Totes

 Creuades

Motiu de finalització de la mesura:

 Trasllat a centre hospitalari

 Per indicació mèdica

 Millora

 Altres motius (especifiqueu)

Observacions: (escorcoll, camina amb dificultat...)

Altres variables 

Aigua: Sí/No                                          Hora:                                    Deslligat/ada: Sí/No

Àpats: Sí/No                                          Hora:                                    Deslligat/ada: Sí/No

Manta: Sí/No

Deslligat/ada per anar al bany: Sí/No

Deslligat/ada per altres motius:

Observacions:

Malalties psiquiàtriques i/o orgàniques:

Contencions sanitàries prèvies: Sí/No

Data i hora de comunicació de l'inici i el cessament de la mesura a JVP

Si bé no és objecte de l'estudi, també s'ha demanat a l'Institut Català de la 
Salut (ICS) les dades sobre les contencions sanitàries realitzades l'any 2018. 
En la resposta tramesa per la directora del Programa de salut penitenciària 
es fa palès que el nombre de registres que consta a les seves històries en el 
full específic de contencions és molt inferior al nombre de contencions 
realitzades, la qual cosa es deu al fet que el registre no es fa sempre en el full 
de contencions, sinó en la història clínica. La directora del Programa 
reconeix que en aquests moments són dades no parametritzades i impossibles 
de quantificar, motiu pel qual s'emprendran accions correctores al llarg 
d'aquest any. 

En la llista que ha facilitat l'ICS només hi consta el centre penitenciari, el 
nom de l'intern (sense cognoms), la data de la contenció i l'hora d'inici. 

Pel que fa als centres de justícia juvenil, l'ICS fa palès que fins que no 
disposin de la història clínica informatitzada no poden disposar de registres, 
per la qual cosa hi ha pendent posar-la en marxa durant el transcurs 
d'aquest any. 
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4. DADES DEL 2018

4.1. NOMBRE DE CONTENCIONS

Centres penitenciaris

Segons les dades proporcionades per la Secretaria de Mesures Penals, 
Rehabilitació i Atenció a la Víctima, l'any 2018 es van fer 742 contencions 
mecàniques als centres penitenciaris catalans.

D'aquestes, 473 corresponen a contencions regimentals i 269 a contencions 
sanitàries.

CENTRE PENITENCIARI REGIMENTALS SANITÀRIES

Brians 1 57 184

Brians 2 76 48

Dones 2 2

Joves 71 2

Lledoners 43 1

Mas d'Enric 54 6

Ponent 48 0

Puig de les Basses 44 6

Quatre Camins 78 20

Total 473 269
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Les dades no estan segregades per sexe, i per tant no es pot analitzar quines 
contencions s'han fet a dones. Només es poden identificar les que s'apliquen 
al departament especial (DE) de dones de Brians 1. De les 57 contencions 
regimentals que es comptabilitzen en aquest centre, 20  es produeixen al DE 
de dones. Això suposa que un 35% de les contencions mecàniques en aquest 
centre s'apliquen a dones, tot i que les dones suposen un tant per cent més 
baix de la població penitenciària.

Justícia juvenil

Segons les dades proporcionades per la Secretaria, durant el 2018 es van 
produir 49 contencions mecàniques a centres de justícia juvenil.

CENTRE PENITENCIARI CONTENCIONS

Can Llupià 19

L'Alzina 9

El Segre 5

Til·lers 16

Total 49
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Les dades proporcionades no permeten identificar la persona a la qual s'ha 
aplicat la mesura ni el lloc on s'ha dut a terme, de manera que no podem 
saber si s'ha aplicat més d'una contenció a una mateixa persona.

En general, les contencions es fan a la zona d'intervenció puntual (ZIP) en 
llits ancorats a terra, en decúbit pron. Són dutes a terme pel personal de 
seguretat i la formació és a càrrec de l'empresa. Hi són presents educadors i 
si és possible el coordinador. Són ordenades i suspeses pel coordinador. 
S'avisa el metge o metgessa. La majoria de centres disposen de personal 
mèdic en horari de dia, però si la contenció es fa fora del seu horari 
habitualment no hi va. No hi ha una supervisió sanitària de la mesura.
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Departament de Salut

Segons les dades proporcionades pel Programa de salut penitenciària, el 
2018 es van fer 302 contencions mecàniques. 

Com s'ha esmentat prèviament, les dades proporcionades pel Departament 
de Salut no estan parametritzades perquè no sempre es recullen en el full de 
contencions sinó a la història clínica. Observem, doncs l'existència d'una  
diferència entre les dades aportades per Salut i per la Secretaria.

CENTRE PENITENCIARI DADES SALUT DADES SECRETARIA

CP Brians 1 (EAPP Sant 
Esteve Sesrovires 1)

19 184

CP Brians 2 (EAPP Sant 
Esteve Sesrovires 2)

9 48

CP Joves (EAPP La Roca 2) 46 2

CP Lledoners (EAPP Sant 
Joan de Vilatorrada)

40 1

CP Mas d'Enric  
(EAPP Tarragona)

56 6

CP Ponent (EAPP Lleida) 30 0

CP Puig de les Basses 
(EAPP Figueres)

32 6

CP Quatre Camins  
(EAPP la Roca 1)

70 20

Total 302 269

Pel que fa a les dades proporcionades, no disposem del NIS de l'intern, de 
manera que resulta impossible creuar les dades amb les de la Secretaria. 
Tampoc no s'especifica el lloc on es duu a terme la contenció, ni la durada.

4.2. NOMBRE DE CONTENCIONS MECÀNIQUES PER INTERN

Centres penitenciaris

Hi ha interns que acumulen mesures repetides, ja siguin regimentals, 
sanitàries o de tots dos tipus. Les dades proporcionades permeten valorar si 
a un mateix intern se li ha aplicat una contenció mecànica en més d'un 
centre penitenciari.

Regimentals: En 77 casos s'ha aplicat més d'una contenció mecànica, amb un 
màxim de 10 contencions aplicades a un mateix intern.

Sanitàries: En 44 casos s'ha aplicat més d'una contenció mecànica, amb un 
màxim de 32 contencions aplicades a un mateix intern.

Justícia Juvenil

Les dades proporcionades no permeten identificar la persona; per tant, no 
podem analitzar si s'ha aplicat més d'una mesura a una mateixa persona.
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4.3. ESPAI ON ES DUEN A TERME LES CONTENCIONS 

La majoria de contencions regimentals es duen a terme al departament 
especial i al departament especial de règim tancat (DERT). Tot i això, també 
estan registrades com a regimentals algunes contencions fora d'aquests 
espais, com a la infermeria, a la unitat de salut mental o al pavelló hospitalari 
de Terrassa

La majoria de contencions sanitàries es produeixen en espais sanitaris com  
la unitat d'hospitalització psiquiàtrica penitenciària (UHPP), la unitat de 
salut mental de Brians 2, el pavelló hospitalari de Terrassa i la infermeria, 
tot i que hi ha registrades 25 contencions sanitàries als departaments 
especials.

Com s'ha comentat prèviament, als centres de justícia juvenil les contencions 
es duen a terme a la ZIP.

4.4. DURADA 

Centres penitenciaris

La majoria de contencions regimentals tenen menys de 5 hores de durada; 
d'aquestes, un terç duren entre 2 i 3 hores.

Les contencions de més de 10 hores de durada acostumen a passar de nit i 
són de contenció mecànica.

Hem tingut en compte les durades segons consten en les llistes proporcionades, 
però s'ha constatat que hi ha interns que se'ls aplica una mesura, passen uns 
minuts o unes quantes hores deslligats i tornen a ser continguts, de manera 
que s'allarga molt més el període de la contenció mecànica. 

Hi ha contencions mecàniques regimentals al departament especial de 
Brians 2 de més de 20 hores de durada.

Pel que fa a les contencions sanitàries, les que es fan a la UHPP i a la unitat 
de salut mental de Brians 2 són les més llargues. D'aquestes, 24 han durat 
més de 48 hores; 13, més de 72 hores, i 5,  més de 100 hores. La més llarga a 
la UHPP té una durada de 133 hores.

DURADA REGIMENTALS SANITÀRIES

Menys de 5 hores 312 68

Entre 5 i 10 hores 103 48

Entre 10 i 15 hores 32 45

Entre 15 i 20 hores 17 35

Més de 20 hores 9 73
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Justícia Juvenil

Les contencions mecàniques als centres de justícia juvenil tenen una durada 
d'entre 1 i 2 hores.

DURADA

Menys d'1 hora 8

Entre 1 i 2 hores 19

Entre 2 i 3 hores 13

Entre 3 i 4 hores 8

Entre 4 i 5 hores 1

4.5. DIA DE LA SETMANA 

No hi ha diferències significatives pel que fa a l'aplicació de contencions en 
funció del dia de la setmana.

DIA
CENTRES PENITENCIARIS JUSTÍCIA  

JUVENILREGIMENTALS SANITÀRIES

DILLUNS 67 44 10

DIMARTS 66 41 7

DIMECRES 86 39 5

DIJOUS 53 43 6

DIVENDRES 75 41 8

DISSABTE 61 30 7

DIUMENGE 65 31 6

4.6. TORN 

Tot i que  hi ha un nombre més elevat de contencions mecàniques 
regimentals en el torn de tarda, quan analitzem les dades generals aquesta 
diferència no és prou significativa. 

En tots els centres, excepte Lledoners, es fan més contencions a la tarda que 
en la resta de torns. A Brians 1 el nombre de contencions a la tarda duplica 
el del matí.

DIA
CENTRES PENITENCIARIS JUSTÍCIA  

JUVENILREGIMENTALS SANITÀRIES

MATÍ 215 93 14

TARDA 221 141 32

NIT 37 33 3
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4.7. MES 

Pel que fa a la distribució per mesos, només s'observen  diferències al Centre 
Penitenciari Brians 2, on s'apliquen el doble de contencions els mesos de 
juliol i agost.

DIA
CENTRES PENITENCIARIS JUSTÍCIA  

JUVENILREGIMENTALS SANITÀRIES

GENER 47 17 5

FEBRER 34 18 0

MARÇ 33 15 5

ABRIL 43 26 4

MAIG 24 25 3

JUNY 37 26 8

JULIOL 49 18 4

AGOST 37 22 2

SETEMBRE 37 21 1

OCTUBRE 55 26 3

NOVEMBRE 44 20 3

DESEMBRE 33 35 11

5. ANÀLISI DE LES VISUALITZACIONS EN EL PERÍODE 
2019/2020

En el període de l'estudi es van visualitzar 42 vídeos: 41 de centres 
penitenciaris i un d'un centre de justícia juvenil.

L'anàlisi s'ha fet a partir les variables de la fitxa de recollida de dades que 
consta en l'apartat de metodologia.

5.1. CENTRES PENITENCIARIS

Nombre de vídeos visualitzats

S'han visualitzat 41 vídeos de centres penitenciaris. Només els vídeos 
provinents dels centres Mas d'Enric i Ponent disposen d'àudio.
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CENTRE  
VISITAT

DATA  
VISITA

PERÍODE  
VISUALITZAT

NÚMERO CONTENCIONS 
VISITES UBICACIÓ

TOTAL HOMES DONES

Brians 2 20/02/19 03/1/19 – 18/2/19
REG. 6 6 - DERT i DS

SAN. - - -

Quatre 
Camins

28/03/19 3/3/19 – 22/3/19
REG. 8 8 - DERT i DS

SAN. 1 1 - Infermeria

Puig de les 
Basses

05/06/19 6/5/19 – 17/5/19
REG. 3 3 - DERT

SAN. 1 1 - DERT

Brians 1 26/06/09 20/5/19 – 19/6/19
REG. 4 2 2 DERT

SAN. 3 2 1 UHPP

Ponent 09/10/19 10/9/19 – 30/9/19
REG. 3 3 - DERT

SAN. - - -

Mas d'Enric 25/09/19 20/5/19 – 10/9/19
REG. 2 1 1 DERT i MID

SAN. 2 2 - DERT

Joves 27/11/19 19/10/19 – 24/11/19
REG. 2 2 - DERT

SAN. 2 2 - DERT

Lledoners 15/01/20 1/11/19 – 31/12/19
REG. 4 4 - DERT

SAN. - - -

Dones 
Barcelona

11/03/20 2019
REG. - - -

SAN. - - -

La majoria de contencions visualitzades són regimentals, i van tenir lloc al 
departament de sancionats (DS) i al departament especial de règim tancat 
(DERT). 

De les contencions sanitàries, 5 van tenir lloc al DERT i no en un espai 
sanitari.

De les 41 contencions visualitzades, 37 corresponen a homes i 4 a dones.

Variables sobre l'aplicació de la contenció mecànica

Durada

DURADA CONTENCIONS

Menys d'1 hora 2

Entre 1 i 3 hores 18

Entre 3 i 5 hores 6

Entre 5 i 7 hores 6

Entre 7 i 10 hores 1

Més de 10 hores 9
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Les dues contencions de menys d'una hora corresponen contencions 
regimentals que es van iniciar al DERT i es van traslladar posteriorment a la 
unitat de salut mental i a la UHPP.

La majoria tenen una durada d'entre una i tres hores.

Les més llargues corresponen a contencions:

• sanitàries a la UHPP: 15 h i 33 min, 17 h i 5 min, i 22 h i 33 min de 
durada

• regimentals al DERT: 12 h, 13 h, 11 h i 18 h i 30 min de durada

• sanitàries al DERT: 11 i 33 min, i 14 h i 30 min de durada

Dia

28 contencions es fan entre setmana i 13 el cap de setmana, sense que 
s'observin diferències significatives entres dies.

Torn

La distribució per torns és la següent:

• Matí: 19

• Tarda: 16 

• Nit: 6

Utilització de mitjans coercitius

L'aïllament provisional, les manilles i la força física són els mitjans coercitius 
més emprats.

S'utilitzen defenses de goma en 4 casos.

Aïllament provisional (AP), manilles (MA) i força física (FF): 23 casos

• AP /MA: 5 casos

• AP/FF: 4 casos

• AP: 3 casos

• AP/MA/FF i defenses goma (DG): 3 casos

• AP/FF/DG: 1 cas

• MA/FF: 1 cas

• Cap: 1 cas
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Motiu/incident que dona lloc a la contenció

Pel que fa al motiu que dona lloc a la mesura:

• Intent d'autòlisi, conducta autolítica: 10 casos (els 4 casos del CP Joves 
són d'aquest tipus)

• Conducta heteroagressiva i autolesiva: 15 casos

• Conducta heteroagressiva (insults, amenaces, agressions, intent 
d'agressió a un funcionari i desobediència i amenaça de fer mal a 
terceres persones, alteració regimental): 16 casos

Procediment de la contenció

El procediment de la contenció varia en funció del centre, excepte en les 
contencions dutes a terme a la UHPP per sanitaris, en les quals hi ha un 
sanitari per extremitat i es fan sempre de la mateixa manera.

a. Nombre de  funcionaris 

El nombre total de funcionaris a la cel·la va des d'un mínim de 6 fins a un 
màxim de 14.

Participen en la contenció des d'un mínim de 4 fins a un màxim de 9 
funcionaris.

En 9 casos la contenció és duta a terme per personal dels grups d'intervenció 
especial (GIE).

En la majoria de casos hi ha una persona que dirigeix la contenció.

b. Posició

Totes les contencions regimentals són en decúbit pron (boca avall).

Les contencions sanitàries que es fan al DERT i a la infermeria també són en 
decúbit pron.

A la UHPP es fan en decúbit supí (boca amunt) amb una falca per elevar el 
tronc.

c. Com se subjecta, utilització de la força, luxacions

El procediment de la contenció varia en funció del centre.

Tot i que hi ha variabilitat, des d'interns que s'estiren ells sols al llit a d'altres 
que ofereixen resistència, en les contencions s'utilitza la força física. 

En molts casos es veu o se sent com els funcionaris parlen amb l'intern, o bé 
no responen als seus insults o amenaces. Tot i això, criden l'atenció algunes 
contencions en què es fa servir una força excessiva i tècniques que poden 
comportar lesions i que provoquen dolor.
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En 11 casos s'ha fet pressió sobre el tòrax de l'intern amb el genoll, amb les 
mans, pujant sobre l'intern o amb la defensa de goma. 

En un cas les persones que aplicaven la contenció s'han estat fins a 7 minuts 
amb el genoll sobre el tòrax de l'intern esperant que arribin les corretges de 
subjecció.

Aquestes maniobres de compressió del tòrax no sempre es corresponen a 
interns que estan molt agitats. És el cas, per exemple, d'un intern que es va 
estirar ell sol al llit i el funcionari li va col·locar el genoll a l'esquena per fer 
la subjecció.

En alguns casos s'observa com es fa una luxació del canell per col·locar la 
corretja.

En tres casos es fa pressió amb les mans sobre el cap de l'intern contra el 
matalàs.

En alguns casos el matalàs està brut, sense funda, i de vegades s'hi veuen 
restes de sang. Aquest fet  també ha estat observat per l'MCPT en les seves 
visites a centres penitenciaris. En un cas el matalàs era massa petit  i no 
cobria la totalitat de l'estructura metàl·lica del llit.

A l'intern se'l subjecta amb la roba que porta posada al moment de la 
contenció. Hem vist interns en màniga curta o sense pantalons a l'hivern, 
amb la finestra oberta, quan tots els funcionaris porten jaqueta o jersei.

d. Punts de subjecció i en quin ordre s'apliquen

Pel que fa als punts de subjecció, no hi ha un ordre establert ni entre 
centres ni dins d'un mateix centre.

En la majoria de casos la subjecció és fa amb corretges a canells i turmells. 
En 21 casos s'ha fet servir també el cinturó abdominal.

Al CP Puig de les Basses el material de subjecció està precol·locat al llit i es 
fa servir cinturó abdominal en totes les contencions.

Al CP Joves el cinturó abdominal està precol·locat al llit i també es fa servir 
en totes les contencions.

Al CP Ponent també es fa servir cinturó abdominal, però no està precol·locat.

e. Temps que es triga a fer la subjecció

El temps que es triga a fer la subjecció va entre els 5 i els 14 minuts.

En general, els centres penitenciaris que tenen el material precol·locat 
triguen menys a fer les contencions.

f. Material precol·locat o no

En la majoria de centres el material de subjecció no està precol·locat al llit i 
cal anar a buscar-lo quan es produeix una contenció.
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Sí que hi ha material precol·locat al CP Puig de les Basses i la UHPP. Al CP Mas 
d'Enric en algun cas està precol·locat, i a Joves només hi ha el cinturó 
abdominal precol·locat.

g. Resistència de l'intern

S'entén per no oferir resistència que l'intern va caminant pel seu propi peu, 
s'estira ell sol al llit i es deixa lligar.

S'ha observat que els interns no han ofert resistència en 31 dels casos, i que 
han ofert resistència en els altres 10 casos.

Variables de la supervisió de la mesura per part de funcionaris 
de vigilància

En els expedients revisats consten recomptes oficials cada mitja hora amb 
anotació de la data, l'hora i els funcionaris que hi participen, però sense 
que s'anotin incidències ni observacions rellevants. Val a dir que alguns 
d'aquests controls difereixen dels que s'han observat en les visualitzacions, 
en el cas que els funcionaris no entrin a la cel·la. Com a exemple, en una 
de les visualitzacions d'una contenció de 6 hores de durada no hem vist 
que els funcionaris entrin a la cel·la en cap moment per fer controls, ni 
l'àudio enregistra que parlin amb l'intern.

Al CP Lledoners i al CP Joves en tots els controls se supervisen les 
subjeccions.

A la resta s'alternen els controls visuals i els controls de subjeccions. En 
molts casos aquests controls visuals es limiten a obrir i tancar el llum o 
entrar i sortir en pocs segons.

En un cas es va mantenir el llum de la cel·la encès durant tota la nit.

Variables sanitàries

a. Aspectes generals

Recordem que les contencions regimentals són mesures indicades, 
supervisades i finalitzades per funcionaris de règim, i la valoració sanitària 
en aquests casos bàsicament consisteix a dir que no hi ha cap impediment o 
contraindicació per aplicar la mesura.

Com s'ha comentat prèviament, totes les contencions regimentals es fan en 
decúbit pron.

Les contencions sanitàries a la UHPP es fan en decúbit supí, amb falca per a 
l'elevació del tronc i control per part de personal sanitari.

Les contencions sanitàries que es fan fora de la UHPP no es diferencien en 
posició, procediment, qui la realitza ni en el seguiment de les contencions 
regimentals, excepte per qui les ha ordenat.
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En una de les contencions sanitàries al DERT que es va aplicar per ideació 
suïcida, el metge va parlar amb l'intern des del passadís a través de la 
reixa, i no va ser present en la contenció. No es va activar protocol de risc 
de suïcidi.

b. Valoració de la mesura

Només en un cas hem vist que es desaconselli la mesura i s'ordeni el 
trasllat de l'intern a la infermeria.

En tres casos la mesura es va iniciar com a regimental i es va continuar 
com a sanitària, amb el trasllat de l'intern a dependències sanitàries.

En algun cas,  el fet que a l'informe hi constés que es tractava d'un pacient 
psiquiàtric no va ser impediment per fer una contenció regimental.

c. Exploració física inicial

Únicament consisteix en un control de les subjeccions.

Al CP Brians 1, en dues ocasions la visita inicial va durar pocs segons i no 
es va fer cap tipus de valoració, ni control de subjeccions.

d. Exploració psicològica

Només en un cas s'ha fet una valoració psicològica.

En dos casos el psiquiatre va fer una valoració al final de la contenció. En 
ambdós casos es tracta de contencions llargues (11 h 33 min i 18 h 33 
min).

e. Presència de funcionaris

Tant la valoració inicial com els controls posteriors es fan sempre en 
presència de funcionaris de règim.

f. Durada 

En general la durada de la valoració mèdica inicial és molt curta, entre 1 
i 2 minuts. Val a dir que hi ha 6 casos en què la valoració va durar pocs 
segons, i que la valoració més curta és 5 segons (només entrar i sortir de 
la cel·la).

En el CP Mas Enric les valoracions mèdiques són les que duren més, uns 
10 minuts aproximadament, tant en la valoració inicial com en els 
controls posteriors. En totes les valoracions se supervisen les subjeccions, 
i els informes que s'emeten són els més complets dels que hem revisat.
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g. Administració de fàrmacs

Veiem com s'administra medicació en 27 casos, però no podem dir si és la 
medicació habitual de l'intern o es tracta de contenció farmacològica, 
perquè aquesta dada no consta en els informes dels expedients, sinó a la 
història clínica.

En dues visualitzacions que contenien àudio, s'ha observat com s'ofereix 
medicació als interns i s'insisteix perquè la prenguin. En tots dos casos els 
interns no estaven en situació d'agitació, es mostraven tranquils parlant 
amb el personal sanitari i els funcionaris i van rebutjar inicialment la 
medicació. Davant la insistència dels funcionaris, que argumentaven 
manca de col·laboració per part de l'intern i l'allargament de la mesura si 
no prenia la medicació, tots dos van acabar accedint a prendre-la.

h. Informes i comunicats de lesions 

En general s'emet un informe estàndard en què consta que no hi ha 
impediments per a l'aplicació o la continuïtat de la mesura i que no hi ha 
lesions.

En molts casos en què hi ha informes que indiquen que no hi ha lesions, no 
s'ha fet cap exploració física, i de vegades ni tan sols s'ha fet cap control de 
subjeccions. 

En alguns casos en què segons l'expedient s'ha utilitzat la força i defenses 
de goma per reduir l'intern, als informes mèdics hi consta que no hi ha 
lesions agudes, però en el vídeo no hem vist que s'hagi fet cap exploració 
física, únicament controls de subjeccions.

Els informes elaborats al CP Mas Enric són els més complets.

Només en sis casos s'ha emès un comunicat de lesions, i només en un 
d'ells, elaborat després de la contenció, consta que no s'ha fet en presència 
de funcionaris.

i. Controls posteriors

Els controls posteriors a la contenció consisteixen en la supervisió de les 
subjeccions i, en alguns casos, en controls de constants.

Es torna a emetre un informe en el qual consta que no hi ha impediment 
per a la continuació de la mesura, tot i que en moltes ocasions en l'informe 
s'indica que l'intern està tranquil.

Hi ha dos casos en què els interns es queixen de dolor a l'esquena i no se'ls 
explora.

En el CP Joves un intern és immobilitzat per ordre mèdica durant 14 h i 30 min 
i no consta cap valoració mèdica fins a la finalització de la mesura, que també 
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es fa per ordre mèdica al matí següent perquè el centre no disposa de 
metge a la nit.

Aixecament de la mesura

a. Aspectes generals

Partint de la nostra observació en la visualització dels vídeos i els àudios de 
les contencions, juntament amb la informació dels informes mèdics i dels 
informes de funcionaris, considerem que en la majoria de casos s'hagués 
pogut interrompre la immobilitazació molt abans perquè l'intern es mostrava 
tranquil. Com a exemple, un cas en què els informes mèdics i els informes 
de control dels funcionaris de manera reiterada feien constar que l'intern 
estava tranquil i col·laborador, però així i tot es va mantenir la mesura 
durant 5 hores.

En les contencions que transcorren durant la nit, els interns dormen lligats 
tota la nit.

b. Desescalada

Bàsicament consisteix a parlar amb l'intern mentre se'l deslliga.

No es fa venir ningú de tractament.

c. Retirada de subjeccions 

No hi ha un ordre establert en la retirada de les subjeccions, en general es 
retiren totes alhora. 

A diferència de l'inici de la contenció, en la qual participen molts funcionaris, 
aquí el nombre de funcionaris és més reduït.

En tres casos no es pot visualitzar la descontenció, i tampoc no es poden 
visualitzar les de la UHPP.

En set casos en la descontenció hi és present el metge, i en dos casos, el 
psiquiatre.

d. Finalització

Tots els interns s'aixequen pels seus propis mitjans, però en els casos de 
contencions més llargues els costa caminar en deslligar-los.

En dos casos els interns van al lavabo amb els funcionaris presents.

En dos casos, es fa visita mèdica amb informe de lesions.

En un cas es visualitza un escorcoll amb nu integral.
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Altres variables

Als interns se'ls ofereix aigua, manta i un orinal pla, tot i que la majoria 
passen la contenció sense beure, ni fer les seves necessitats, fins i tot en les 
contencions llargues, de més de 10 hores.

Només en una contenció a la UHPP s'ha donat menjar a l'intern.

En dos casos s'ha deslligat alguna extremitat de l'intern perquè pogués fer 
les seves necessitats a l'orinal i se l'ha tornat a subjectar. En tots dos casos 
els interns estaven tranquils i un d'ells dormia abans de posar-li l'orinal. En 
un d'aquests casos la descontenció es va fer cinc minuts després de tornar-lo 
a lligar.

En un cas a l'intern no se'l deslliga quan li posen l'orinal pla per fer les 
necessitats, només se li afluixa el cinturó abdominal, tot i que està tranquil. 
L'intern es queixa que li és difícil per la postura poder orinar i perquè hi són 
presents personal sanitari i un funcionari. Es mulla la roba d'orina i els 
funcionaris l'han de deslligar per treure-l'hi i el deixen sense roba sobre el 
matalàs amb una manta per sobre.

Menció a l'expedient sobre malaltia psiquiàtrica i protocol de 
risc de suïcidi

En tres casos, en l'expedient hi consta malaltia psiquiàtrica.

S'activa el protocol de risc de suïcidi en dos casos, i es manté en dos casos 
més.

En un cas l'informe mèdic diu que l'intern presenta contraindicacions 
mèdiques per complir una sanció regimental de 14 més 14.

Comunicació al jutjat de vigilància penitenciària

Només en tres casos la comunicació al jutjat de vigilància penitenciària s'ha 
fet el mateix dia de la mesura, en la resta de casos s'ha fet dies després, fins 
i tot passat una setmana. En un cas s'ha fet un mes després.

En dos casos consta en el comunicat que s'envia al jutjat que s'ha produït 
algun cop durant la reducció, però en els comunicats de lesions consta que 
l'intern no presenta lesions.

5.2. CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL

Als centres de justícia juvenil el sistema només conserva les gravacions 
durant un mes, transcorregut el qual s'esborren les imatges. Només s'ha 
visualitzat un vídeo al centre educatiu de justícia juvenil Can Llupià, perquè 
a la resta de centres les imatges ja havien estat esborrades tot i que algunes 
feia menys d'un mes que s'havien produït.
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Variables sobre l'aplicació de la contenció mecànica

Es visualitza un vídeo d'una contenció al centre educatiu de justícia juvenil 
Can Llupià.

Durada

2 h i 30 min de durada 

Motiu/incident que dona lloc a la contenció

Conducta heteroagressiva i autolesiva

Utilització de mitjans coercitius 

Aïllament provisional i força física 

Procediment de la contenció 

a. Nombre de persones que realitzen la contenció

La subjecció és duta a terme per tres persones del personal de seguretat i hi 
són presents l'educadora i el coordinador.

b. Posició

Decúbit pron.

c. Com se subjecta, utilització de força, luxacions

S'utilitzen tècniques de luxació de canell i espatlla, pressió sobre el tòrax del 
noi amb les mans i el genoll i pressió amb el cos empenyent el cap del noi 
contra el matalàs. 

d. Punts de subjecció i en quin ordre

Primer es col·loquen les subjeccions de les extremitats superiors i després la 
de les inferiors.

e. Quan es triga a fer-la

4 minuts

f. Material precol·locat 

El material de subjecció no està precol·locat.
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g. Resistència

No ofereix resistència.

Variables de la supervisió de la mesura

Es fa un control a l'hora d'iniciar la mesura i se supervisen les subjeccions, 
mantenint la mesura.

Variables sanitàries

No es fa cap valoració sanitària, tot i que la contenció es fa dins de l'horari 
del personal sanitari.

No s'administren fàrmacs.

Aixecament de la mesura

Desescalada

Entren el personal de seguretat i l'educadora i retiren les subjeccions. 
L'educadora es queda i parla amb el noi i en acabat li dona una escombra i fa 
que escombri l'habitació i després la fregui.

Retirada de subjeccions 

Primer les extremitats inferiors i posteriorment les superiors.

Finalització

Comunicat de lesions d'infermeria del mateix dia en el qual no consta l'hora 
i es diu que no hi ha lesions.

Altres variables

No se li ofereix aigua, ni menjar ni anar al lavabo.

Comunicació JVP

Comunicació a la Direcció General d'Execució Penal feta el mateix dia de la 
contenció.
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5. CONCLUSIONS

1. Als centres penitenciaris es produeix un excés de contencions mecàniques, 
de durada molt superior al que és imprescindible i no sempre plenament 
respectuoses amb els més alts estàndards de drets humans.

2. Si les contencions s’apliquen de nit es tendeix a deixar la persona 
immobilitzada fins l’endemà, encara que es mostri tranquil·la i dormi 
pràcticament tota la nit. 

3. En la majoria dels casos la persona podria haver estat desimmobilitzada 
poc després d'aplicar la contenció.

4. En algun cas l’ús de la mesura sembla tenir un caràcter punitiu i la forma 
en què s’aplica podria considerar-se un tracte degradant.

5. La majoria de contencions tenen caràcter regimental, són aplicades per 
funcionaris de règim i es fan al DERT i al DE, fins i tot algunes de sanitàries.

6. L’existència d’un informe mèdic a l’expedient  sobre la presència de 
patologia mental o intent autolític no és cap impediment per aplicar la 
contenció mecànica per motius regimentals. 

7. Hi ha interns als quals s'apliquen contencions de manera repetida, tant 
regimentals com sanitàries. 

Pel que fa al procediment:

8. El procediment és diferent i varia en funció del centre penitenciari.

9. El nombre de funcionaris durant la contenció és excessiu.

10. Tenint en compte el que es triga a fer les contencions i la manera com es 
duen a terme, es constata que alguns professionals de règim interior no estan 
adequadament formats per aplicar-les.

11. En alguns casos s’ha constatat un ús excessiu de la força en l'aplicació de 
la contenció, amb el consegüent risc de produir una lesió o causar dolor.

12. En el moment d'elaborar aquest estudi la posició de la contenció era en 
decúbit pron en totes les contencions regimentals i en algunes de sanitàries.

13. En els casos en què el material no està precol·locat la contenció triga més 
a fer-se.

14. No es garanteix el màxim confort pel que fa a les condicions d’il·luminació, 
ventilació i temperatura.

15. Són pocs els casos en què les persones han estat temporalment deslligades 
de manera parcial per fer les seves necessitats fisiològiques bàsiques.

16. El registre de control mitjançant videovigilància o presencial per funcionaris 
de règim és estandarditzat, sense que s’anoti cap incidència ni observació 
rellevant, més enllà d’incloure la data i l’hora d’inici i cessament de la 
mesura, els funcionaris que hi participen i el personal mèdic que l'avalua.
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Pel que fa a la valoració sanitària:

17. La valoració mèdica de l'inici de la mesura i els controls posteriors 
consisteixen bàsicament a informar que no hi ha contraindicació de la 
mesura i a fer el control de les subjeccions. 

18. Excepcionalment hem vist que s'ha fet una exploració física.

19. La durada de la valoració és massa curta per poder fer una valoració 
adequada de la persona immobilitzada.

20. La valoració es fa sempre en presencia de funcionaris. 

21. Excepte en pocs casos, no es fa valoració psicològica.

22. S'emeten informes en els quals consta que no hi ha lesions sense haver 
explorat l'intern.

23. S'emeten informes, de vegades successius, en els quals s'indica que 
l'intern està tranquil, però en cap cas hem vist que s'aconselli la finalització 
de la mesura.

24. La notificació de l’aplicació i el cessament de la contenció al jutjat de 
vigilància penitenciària es fa de manera conjunta un cop ha finalitzat la 
mesura, i, en la majoria de casos, l’endemà o uns dies més tard, però en cap 
cas de manera immediata. 

25. En el moment de l'estudi es feien contencions en centres de justícia 
juvenil.

26. Les dades no estan segregades per sexe.
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