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RESUM

El present document es tracta d’un Treball de Fi de Grau (TFG) de Criminologia i
Polítiques Públiques de Prevenció. El tema principal sobre el qual s’ha investigat es basa en la
conflictivitat que es pot desencadenar dins d’una presó i la seva resolució. Aquest projecte té
com a objectiu donar a conèixer els diferents mètodes de gestió alternativa de conflictes (GAC)
per donar solució a les diverses problemàtiques que sorgeixen en centres penitenciaris. En el
treball s’aborden diversos assumptes relacionats amb la temàtica, fent referència als processos
de mediació penitenciària per a la resolució i prevenció de conflictes derivats de la convivència
diària entre interns. Així doncs, aquest estudi versarà sobre la importància de promoure i
potenciar la figura d’un mediador/a com a mètode útil per reduir les controvèrsies en aquestes
institucions. És a dir, es planteja la possibilitat d’incrementar els instruments restauratius que
estimulin la resolució dialogada, demostrant la viabilitat i efectivitat de la mediació, i analitzant
els mecanismes institucionals i legals de resolució de conflictes interpersonals d’un centre
penitenciari en concret.

PARAULES CLAU: Gestió alternativa de conflictes, justícia restaurativa, centre penitenciari,
mediació penitenciària, interns, mediador/a, resolució, i tècniques qualitatives.
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1. INTRODUCCIÓ
El projecte que es presenta a continuació i que pretenc introduir en aquest epígraf
correspon al Treball de Fi de Grau que pertany al Grau de Criminologia i Polítiques Públiques
de Prevenció de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Es tracta d’una investigació qualitativa sobre els mètodes actuals i alternatius per a la
resolució i prevenció de conflictes en àmbits penitenciaris. La pèrdua de llibertat, l’obligació
de coexistir en un espai tancat, l’alt nombre de reclusos en molts centres, l’alteració dels ritmes
vitals i el control constant que suposa el règim penitenciari, generen manca de confiança,
dificultats per comunicar-se, relacions interessades i conductes violentes que poden originar
molt fàcilment conflictes entre els interns. Per tant, en el present treball pretenc donar a conèixer
la mediació, des del marc de la justícia restaurativa, com a instrument de diàleg al servei de la
pacificació i resolució alternativa de controvèrsies. L’objectiu principal doncs, versarà en
demostrar la seva efectivitat en relació a la disminució i prevenció de futurs conflictes, i la
reducció del nombre d’expedients disciplinaris que pot suposar aquest servei en els centres
penitenciaris.
Pel que fa l’estructura, en primer lloc, per disposar d’una base teòrica, s’ha dut a terme
una recerca bibliogràfica en referència als conceptes de mediació i justícia restaurativa, així
com també el seu marc legal i els principis bàsics d’aquesta. Seguidament, a través d’una
entrevista realitzada a un funcionari del CP Quatre Camins de Barcelona, s’exposa una
descripció dels conflictes i motius de les problemàtiques més habituals en àmbit penitenciari.
En aquest mateix capítol també es mencionen els mecanismes legals i institucionals de
resolució. En tercer lloc, es destaca la secció del treball més pràctica que aborda la metodologia
emprada en la investigació, així com la informació obtinguda de la mateixa. Aquest apartat
recull una explicació del projecte de mediació penitenciària en el CP Quatre Camins, a través
de l’observació participant i l’entrevista com a tècniques d’investigació. Cal mencionar que, en
aquesta part del treball també es destaca informació extreta de documents facilitats per l’equip
de mediació del centre, i una interpretació i valoració de l’experiència segons els resultats
obtinguts per tal de respondre als objectius proposats. Finalment, es conclourà l’estudi amb un
apartat de conclusions genèriques i un annex on s’hi troben adjuntades les entrevistes, un gràfic
en relació al nombre d’incidents penitenciaris, un seguit de fotografies facilitades per
l’entrevistat i un exemple d’acta d’acord de mediació.
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Com s’ha observat, els objectius d’aquesta investigació són donar a conèixer la figura
del mediador en institucions penitenciaries com a professional per abordar els conflictes, i
analitzar els avantatges i beneficis que té aquest mètode de resolució en comparació als
processos punitius tradicionals.

2. ELEMENTS TEÒRICS: JUSTICIA RESTAURATIVA I MEDIACIÓ

En aquesta primera part del estudi es pretén oferir una visió genèrica dels diferents
mètodes o estratègies de resolució de conflictes, posant èmfasi en els aspectes relacionats amb
la justícia restaurativa o “restorative justice” i la mediació. De tal mode, es realitzarà una breu
descripció del model de justícia restaurativa assenyalant el marc legal i la seva evolució, així
com també alguns beneficis derivats del seu ús. Seguidament s’introduirà de forma més
exhaustiva el concepte de la mediació penitenciària, detallant els principis bàsics pels quals es
regeix l'actuació d’un mediador, i les seves característiques. En efecte, en aquest punt del treball
es durà a terme una aproximació teòrica del assumpte puntualitzant explicacions i algunes
crítiques de diversos autors.

2.1 Diferents mètodes o estratègies de resolució: El model de justícia restaurativa
Primer de tot, és important mencionar que existeix un gran ventall d’eines utilitzades
per solucionar conflictes sense la necessitat d’un litigi judicial. Aquests instruments
constitueixen una ajuda per aconseguir una administració eficaç de la justícia, amb la qual es
reforça la convivència social i es contribueix a enaltir la cultura de la pau i del diàleg. Les
opcions de mètodes alterns de resolució de conflictes comprenen la negociació, la mediació, la
conciliació i l’arbitratge. Segons Ocejo Lambert1 (2005) tots aquests mecanismes redueixen la
càrrega processal dels tribunals, així com el cost i el temps de la resolució dels conflictes;
brinden accessibilitat a tot públic a la justícia; motiven i augmenten la participació dels
integrants de la comunitat en els mitjans alterns de gestió de conflictes; i proporcionen a la
societat una forma alternativa molt efectiva de resolució de conflictes. Els quatre mètodes
comparteixen la idea de solucionar el conflicte separant-se del sistema judicial, on les parts
hauran d’arribar a un acord.

1

Vegeu un desenvolupament més extens dels mitjans alterns de resolució de conflictes a Ocejo Lambert, R.
(2005), pp. 11-34.
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En els últims anys s’aprecia una tendència a l’aplicació de sistemes alterns o gestió
alternativa de resolució de conflictes en el sistema penal, que s’ha anat establint de forma
progressiva i gradual. Pel que fa la mediació, és el mecanisme més conegut actualment i
s’emmarca dins del model de la justícia restaurativa. Cal esmentar que va aparèixer en un
context sociocultural de crisis i va sorgir sense una teoria prèvia d’al·lusió. La mediació penal
es contempla com un mecanisme alternatiu de resolució de conflictes que dóna protagonisme i
empoderament a les parts quan s’ha realitzat un delicte i aquest és promogut pel jutjat. En aquest
procés, es destaca un equip especialitzat en mediació que permet la reparació del mal efectuat
amb l’objectiu d’arribar a un acord que satisfaci a les parts involucrades. En aquest sentit, la
mediació complementa i humanitza el sistema de justícia penal tradicional existent, és a dir, és
una opció extrajudicial però no excloent. López Faura (1997) defineix la mediació com una
negociació triangular amb la participació d’un tercer neutral que no té poder de decisió. Tal
com es veurà en aquest treball, també existeixen experiències de mediació en altres esferes per
millorar la convivència i reduir la violència, com seria en el cas de l’àmbit penitenciari. Un dels
avantatges que presenta la mediació en relació a altres mètodes de resolució, és que cap de les
parts perd, sinó que la idea en aquest procés és que les dues parts “guanyin” i participin en el
procediment.
La mediació és una de les expressions de la justícia restaurativa. Així doncs, la justícia
reparadora fa referència a un procés de diàleg on les parts tracten les conseqüències de la
transgressió i les implicacions que es puguin donar en un futur. Tal i com recollia el segon
paràgraf, i segons Etxebarria Zarrabeitia2 (2011) podem entendre la justícia restaurativa –més
enllà dels mecanismes que la composen: mediació, conciliació, conferencies grupals i cercles
sentenciadors- “com un nou paradigma, multidimensional que respon als següents punts:”
- Superació del paradigma de la justícia punitiva per un model de justícia penal on la resposta
a la infracció penal no és únicament la investigació del culpable i la imposició de la pena, sinó
que dóna entrada a la satisfacció de les necessitats de la víctima concreta.
- Personalització enfront de formalització, és a dir, els processos de mediació que permeten el
diàleg personal entre els protagonistes, enfront de la despersonalització que impera en l’actual
pràctica forense.

2

Vegeu, dins de la Col·lecció de Mediació i Resolució de Conflictes de Leticia García Villaluenga (Direct.), el
següent títol publicat: Martínez Escamilla, M., i Sánchez Álvarez, Mª P. (Coords.) (2011). Justicia Restaurativa,
mediación penal y penitenciaria. Capítol: Justicia restaurativa y fines del derecho penal pp. 47-66.
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- Respecte i atenció de la víctima enfront de neutralització. Es vol anar cap a una reversió
d’efectes negatius que incideixin en la victimització secundària, i per tant no deixar a la víctima
en un segon pla en el procés penal.
- Participació de la comunitat. La justícia reparadora o restaurativa promou el retrobament
voluntari i dialogat entre les parts per tractar les seves necessitats i interessos desprès de la
comissió delictiva. Aquest model de justícia compren la participació de la comunitat o entorn
proper a la víctima o infractor.
- No privatització però sí certa devolució de la resposta al delicte als protagonistes del fet,
enfront del monopoli absolut de l’Estat. Dins dels marges que la legislació vigent habilita, el
diàleg i l’acord entre les persones implicades en el fet delictiu sí que pot tenir conseqüències
jurídiques.
- Augment de l’abordatge del delicte enfront del reduccionisme propi del paradigma punitiu.
La informalitat del procés de mediació permet que les parts tinguin en compte tots els matisos
que desitgin.
- Ampliació dels agents del procés. És a dir, més enllà de l’Estat enfront del delinqüent, així
com agents propers a les parts i la comunitat.
- Ampliació de les respostes al delicte (enfront de la pena com a única resposta). Els acords als
que arriben les parts entre sí, permeten veure que les possibilitats de donar respostes diferents
al fet delictiu són molt més riques i eficaces del que sembla.
- Diàleg enfront d’incomunicació. Els mecanismes restauratius retornen amb la paraula,
sobretot a la víctima i li permeten expressar les seves emocions i sentiments.
- Acord autònom enfront d’una decisió sotmesa a un poder extern (decisió heterònoma). Situa
a la víctima en una posició de dignitat i empoderament.
- Reparació, conciliació i responsabilització. Reconeixement de danys, petició i acceptació de
disculpes. Es facilita la conciliació.
Per tant, tal com esmenta aquest autor, la justícia restaurativa no implica només
introduir la mediació o altres mecanismes similars, sinó que també implica repensar els fins
del sistema penal3 i les pràctiques dels operadors jurídics immersos en una cultura punitiva.
D’una forma breu, els efectes positius que se’n poden derivar del seu ús fan referència
als beneficis que es generen cap al victimari, els beneficis per la víctima, i els beneficis per la
3

Tenint en compte la definició facilitada per Xabier Etxebarria Zarrabeitta dins el títol de Martínez Escamilla,
M., i Sánchez Álvarez, Mª P., (Coords.) (2011), el que planteja és si la reparació hauria de ser un fi del dret penal
junt al de prevenció dels atacs a béns jurídics. pp. 53-54 i ss.
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comunitat i l’administració de justícia. Segons Menkel-Meadow (2007), la possibilitat
d’explicar el motiu pel qual es va cometre l’acte delictiu, genera en el victimari un augment de
satisfacció amb el sistema. Pel que fa la víctima, un dels beneficis més important és
l’empoderament d’aquesta i l’evitació d’una victimització secundària. D’altra banda, la
participació de la comunitat en aquests processos ajuda a no estigmatitzar a l’ofensor,
humanitzant el procés i facilitant la reinserció en la societat.
En relació als punts analitzats anteriorment, crec que és interessant esmentar la visió que
té Rul·lan Castañer (2011) d’aquest nou corrent de justícia, ja que, al meu parer, engloba de
forma resumida la informació transmesa. Així doncs, aquest autor diu el següent: la justícia
restaurativa és una forma de veure el delicte com una cosa diferent a la mera transgressió
d'una norma. El delicte fa mal a les persones, als seus béns, a les relacions entre les persones
i la comunitat en la qual es produeix. Per això, una resposta justa ha de tractar de reparar
aquests danys en el seu conjunt4, amb el qual les persones involucrades puguin participar en la
seva pròpia resolució. D’altra banda, comparteixo la idea de Umbreit (2010), director del Centre
de Pau i Justícia Restaurativa de Minnesota (EUA): “la justícia restaurativa no pretén ser tova
amb els delinqüents sinó, al contrari, busca maneres de restaurar la víctima”.
Per consegüent, s’observa com les definicions facilitades per tal d’abordar el concepte,
concorden i tenen en comú que per tal de gestionar i considerar la problemàtica que genera la
comissió delictiva, es requereix d’una alternativa a la retribució clàssica. Aquesta alternativa,
entesa com a justícia restaurativa, es centra en reparar el mal causat i en treballar amb tots els
individus que intervenen en el procés delictiu. També és de rellevant importància el rol que
cobra el delinqüent, on deixa de ser un subjecte passiu, reconeixent la seva responsabilitat en el
delicte. Doncs, es pot deduir que és una forma de comprendre les relacions socials i
comunitàries, ja que l’ésser humà mitjançant aquest nou corrent de justícia se’l entén obert,
sociable i capaç de resoldre els conflictes a través del diàleg i de forma pacífica5.

2.2 Marc legal. Evolució i normativa
Si es duu a terme una revisió de la literatura en relació a la història i evolució d’aquest
model de justícia, es contempla com la majoria de referències bibliogràfiques anomenen a Nils
4

Per un desenvolupament més extens sobre justícia restaurativa vs retributiva vegeu la tesis de Rul.lan Castañer,
V., i Godoy Magdaleno, A. I.(Tutora) (2011). Justicia restaurativa y prácticas restaurativas, los círculos
restaurativos y su aplicación en diversos ámbitos .pp. 7-18
5
Ríos Martín, J.C. Justicia restaurativa y mediación penal. Una apuesta por el diálogo y la disminución de la
violencia. Disponible a: www.poderjudicial.es: Temes: Mediació (dada de consulta: 04-04-17)
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Christie i Randy Barnett. Aquests dos autors, vora l’any 1976 van presentar una visió crítica
del funcionament de la justícia tradicional. És per això doncs, que són nombrats com a
precursors de la justícia restaurativa, tot i que no és fins a Zehr (1985) que es fa referència al
terme Restorative Justice, qui esmenta per primer cop a la comunitat en aquest context. Convé
ressaltar que l’evolució històrica d’aquest tipus de justícia s’entén com a model alternatiu a la
retribució. La justícia restaurativa emergeix vinculada a diferents corrents que es preocupen per
la humanització del sistema penal i per disminuir el sofriment que ocasiona la infracció penal i
les seves conseqüències.
Quant a la legislació relativa a la Justícia Restaurativa, a nivell internacional, es destaca
la Declaració de l’ONU de 29 de novembre de l’any 1985 que recollia els mecanismes informals
de resolució de conflictes, on els drets de les víctimes van ser objecte d’aquesta. Les Nacions
Unides ha dut a terme importants documents en aquest àmbit, sent la més important la Resolució
2002/12 del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Aquesta anomena a la justícia
restaurativa com “qualsevol procés on la víctima, l'ofensor i, si fos apropiat, qualsevol altre
individu o comunitat afectada en la comissió d'un delicte, participen junts de manera activa en
la resolució dels conflictes derivats del delicte, generalment amb l'ajuda d'un facilitador”6. Cal
remarcar que, diverses resolucions del Consell d’Europa demanen als estats membres integrar
la mediació i la reparació, i un major reconeixement dels ciutadans en els processos judicials.
Concretament la Recomanació núm. R(99)19 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa és
la que més aborda el tema i estableix de forma genèrica els principis de la mediació penal7.
D’altra banda, la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25
d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la
protecció de les víctimes dels delictes, que substitueix la Decisió marc 2001/220/JAI del
Consell, ha sigut en matèria de justícia restaurativa la més important d’aquests últims anys.
Per anar finalitzant aquest punt del treball, és necessari ressaltar les reformes que
influeixen en el desenvolupament de la justícia reparadora en el nostre país. Aquestes dues
reformes són la LO 1/2015, de 30 de març, per la qual es reforma el Codi Penal, i la Llei 4/2015,
de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte. Fent referència a la reforma del Codi Penal8,

6

Consell Econòmic i Social de Nacions Unides (ECOSOC) (2012). Resolution 2002/12 Art. 2. Basic principles
on the use of restorative justice programmes in criminal matters.
7
Consell d'Europa (1999), Recomanació nº R (99) 19, de 15 de setembre de 1999, del Comitè de Ministres del
Consell d'Europa als Estats membres, sobre mediació en matèria Penal.
8
Jefatura del Estado (2015). Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Butlletí Oficial de l'Estat nº77 de 31 de març de 2015.
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es destaca l’article 84.1, apartat primer, que menciona que el jutge o tribunal pot condicionar,
entre altres motius, la suspensió de l’execució de la pena a l’acord a què les parts hagin assolit
en virtut de mediació. En relació a l’Estatut de la Víctima, és d’interès comentar que és el primer
articulat legal a nivell espanyol en què se li dona protagonisme a la víctima i es parla sobre el
paper que podrà duu a terme en el procés penal. Segons l’article 5 del dret a la informació des
del primer contacte amb les autoritats competents, es menciona el dret a la informació de
l’existència de serveis de justícia restaurativa, en els casos en què sigui legalment possible9. A
més, en l’article 15 d’aquest Estatut es determina com s’han de regular aquests serveis, així
com les condicions que s’han de complir per tal de que es pugui dur a terme un procés
restauratiu.

2.3 Principis de la mediació penitenciària
Abans de passar a analitzar els conflictes que predominen en els centres penitenciaris i
veure quin paper té la mediació concretament en el CP Quatre Camins de Barcelona, és
convenient nombrar quins són els principis generals de la mediació.
Des del marc de la Justícia Restaurativa, s’ha observat com els mètodes que s’utilitzen
per aplicar-la són diversos: la mediació entre persona víctima i persona ofensora (mediació
penal), mediació entre interns (mediació penitenciària), conferencies de família, etc. En altres
paraules, aquest model de justícia no només aborda processos judicials oberts, sinó que suposa
una manera de veure i entendre les relacions, la vida i els conflictes com part normal
d’aquesta10. En aquest cas, l’exposició es centrarà en la mediació penitenciària, tot i que, és de
rellevant importància establir breument una clara diferenciació entre mediació penal i
penitenciària. La primera es dirigeix a l’autor/a de la comissió delictiva i a la víctima que l’ha
sofert. L’objectiu de la mediació penal és assolir un acord consensuat de reparació, dins del
procés penal, que satisfaci a la víctima a través de l’assumpció de responsabilitat i
reconeixement dels fets per part de l’infractor. Així doncs, és un procés de diàleg entre les parts,
on es busca la protecció de la víctima. En canvi, la mediació penitenciària es duu a terme entre
els interns d’un centre penitenciari. Segons Pascual Rodríguez11, (2011) amb motiu d'aquesta
9
Jefatura del Estado (2015). Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte. Butlletí Oficial de
l'Estat nº101 de 28 d'abril de 2015. Madrid
10
Vegeu, Martínez Escamilla, M., i Sánchez Álvarez, Mª P. (Coords.) (2011). Justicia Restaurativa, mediación
penal y penitenciaria. Capítol: Mediación Penitenciaria: pasado, presente y futuro de Lozano Espina F., i Lozano
Pérez, L. pp. 273-307
11
Pascual Rodríguez, E. Crítica, ISSN 1131-6497, Nº. 973, (2011). Exemplar dedicat a: La cárcel del siglo
XXI: desmontando mitos y recreando alternativas, pp 29-32
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convivència obligada en un establiment tancat, els reclusos es veuen immersos en nombrosos
conflictes que en la major part de les ocasions se solen resoldre per la via més perjudicial per a
ells, és a dir, la violència física. Per això, el que fa aquest tipus de mediació és oferir la via del
diàleg per tal de trobar una solució al conflicte generat entre ambdós interns. El servei es regeix
pels principis fonamentals de la mediació que són: la voluntarietat de les parts i dels mediadors
d’iniciar i continuar en el procés; la confidencialitat de tot el que es parli en les sessions de
mediació, on les parts no podran utilitzar al mediador com a testimoni en un judici; la
imparcialitat i neutralitat dels mediadors, és a dir, la persona mediadora no valorarà l’actitud
de les parts en cap moment i no realitzarà judicis de valor, respectant sempre el punt de vista
dels implicats; el poder de decisió en les parts; la col·laboració de tots els participants per tal
d’arribar al millor acord; i la flexibilitat del procés en quant a forma i en quant al fons. La
mediació penitenciària presenta unes característiques comunes entre totes les mediacions i uns
principis bàsics que, independentment del tipus de mediació que es tracti, s’han de respectar
sempre.

3. DESCRIPCIÓ DELS CONFLICTES EN ÀMBIT PENITENCIARI
En aquesta secció del treball es durà a terme una descripció dels conflictes que es
generen en àmbits penitenciaris, concretament en el Centre Penitenciari Quatre Camins de
Barcelona. S’exposaran els motius de les problemàtiques i les conductes violentes més
habituals, així com també els mecanismes legals que s’utilitzen per resoldre el conflicte.
La convivència en els centres penitenciaris no resulta fàcil. En qualsevol institució, el
conflicte és una cosa normal, però a la presó qualsevol situació insignificant pot provocar una
controvèrsia. La falta d’espai propi per la intimitat, la pèrdua de la llibertat i convivència
obligada, la tensió pròpia d’estar reclòs i la desconfiança en l’administració penitenciària per
posar en el seu coneixement l'existència dels fets, genera alts nivells de tensió i irascibilitat, que
en moltes ocasions mouen a l’intern a solucionar els conflictes de forma violenta. El conflicte
sorgeix en la relació interpersonal en el context de les relacions socials, i normalment s’origina
davant l’existència de distintes formes d’interpretar una realitat o de comprendre una situació.
Així doncs, com és d’obviar, les característiques que presenta la vida en aquest espai influeixen
de forma negativa en la interrelació personal, i el context social de les relacions obstaculitza
que es puguin adoptar solucions pacífiques davant les problemàtiques que s'ocasionen en aquest
àmbit.
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Per tal d’obtenir una informació més detallada he utilitzat una entrevista que vaig
realitzar en data de 10 de novembre de 2016 a un funcionari de vigilància d’interior del Centre
Penitenciari Quatre Camins de Barcelona (Annex I). La tasca que desenvolupa l’entrevistat fa
que aquest mantingui una vinculació directa amb els interns i em sigui d’interès abordar
l’assumpte en qüestió. Les seves funcions principals són garantir la seguretat i integritat dels
interns; ordenar el centre per tal de que tot funcioni com ha de funcionar, tenint en compte que
la disciplina i el règim interior són elements molt estrictes; i evitar que els reclusos es facin mal
o produeixin mal a altres. Per tant, l’objectiu del professional és fer complir les normes que
estan estipulades i marcades dins un Centre Penitenciari. Tal i com esmenta l’entrevistat “a dins
existeixen unes normes de convivència com tenim nosaltres a fora. Vull dir... que si el semàfor
està en vermell el 99% de gent pararà, i hi haurà un 1% que se’l passarà. Aleshores, nosaltres
estaríem per aquest 1% que no segueix les normes que estan estipulades i marcades dins d’un
CP, ja que a nosaltres ens interessaria que tothom complís les normes tal i com estan reglades.
Per què? Perquè això sinó seria una “batalla campal”, i si tothom pogués fer el que volgués,
doncs... d’alguna manera jo no podria funcionar”.

3.1 Motius de les problemàtiques i conductes violentes més habituals
Cal recalcar que, tot i que la disciplina i el respecte són molt significatius en aquestes
institucions, malauradament s’originen problemàtiques. Des de la perspectiva del funcionari de
vigilància entrevistat, les conductes violentes més habituals en aquests centres són les
agressions entre interns, i en algunes ocasions quan s’arriba a l’extrem, fins i tot es poden
desencadenar apunyalaments, però no és freqüent. Generalment un 90% d’aquestes baralles van
dirigides entre els reclusos i un percentatge poc significant va dirigit contra els funcionaris.
Aquests apunts es veuen reflectits en algunes dades com les de les Estadístiques de Serveis
Penitenciaris (2016) (Annex II), que indiquen i corroboren que en efecte, el greu problema són
les baralles entre interns.
L’enquestat explica que els motius pels quals els funcionaris poden acabar patint alguna
lesió, venen donats per les disputes que els reclusos desencadenen entre ells. Generalment la
majoria dels conflictes s’originen per raons relacionades amb deutes dins del mòdul, robatoris
entre ells, temes de lideratge, etc. Habitualment són conflictes de convivència i relació, i
petiteses del dia a dia.

Pàg. 9

Prevenció i resolució de conflictes en entorns penitenciaris 2017

D’altra banda, existeix una part de conflictivitat que és dona entre un propi intern, i
aquesta fa referència a les autolesions. En algunes situacions, quan l’individu no pot solucionar
una preocupació que li genera molta ansietat o nerviosisme -com per exemple perquè deu diners
i l’amenacen en matar-lo si no els retorna-, el que fa és ocasionar-se talls per tal de fugir del
mòdul on es situa. Tal com s’observa en el gràfic sobre l’evolució del nombre d'incidents del
sistema penitenciari català (Annex II), es destaca un major nombre d’autolesions en
comparació amb el nombre d’agressions a funcionaris. Així doncs, és important assenyalar que
les autolesions són també una problemàtica rellevant en aquesta institució.
Per tal de comprendre millor aquestes realitats penitenciaries, és interessant mostrar els
instruments que els interns són capaços d’elaborar per intimidar a altres interns o bé per
autolesionar-se. En el present treball es destaquen 4 fotografies proporcionades per l’entrevistat,
en relació als objectes emprats pels reclusos (Annex III). Els elements que es veuen representats
són força sorprenents i estranys. Això es deu a la imaginació que arriben a tenir els presos en
aquest sentit, ja que sembla ser que són experts en transformar qualsevol utensili en un objecte
punxant o en una arma. Segons el que explica el funcionari, hi predominen: els raspalls de dents
(Annex III, fotografia 1) on mitjançant encenedors escalfen la part final i la converteixen en
punta; i els “diàbolos”, que normalment són bolígrafs o altres objectes que fan de mànec i que
s’han escalfat per modelar i així introduir una fulla d’afaitar a la part del final (Annex III,
fotografia 3). Doncs, els objectes prohibits més comuns que són trobats al escorcollar interns,
desatenent la droga, són elements transformats en utensilis per causar mal, i els telèfons mòbils
(Annex III, fotografia 2). Finalment en la fotografia 4 del mateix annex s’observa com
bàsicament, en l’elaboració d’aquests estris, hi predomina la forma acabada en punxa.
Es creu que per estar tancats la creativitat i la imaginació minven, però no és el cas de
tots els presos. Com s’ha vist, hi ha una àmplia varietat d’artefactes que sembla que no van ser
creats precisament per fer carícies als companys o als vigilants.... Sent realistes, tenen gairebé
tot el temps per dissenyar, planejar i elaborar objectes artesanals que bé poden ser usats per fer
mal als altres, per defensar-se o inclús per a divertir-se.

3.2 Medis actuals de resolució
En aquest apartat es presentarà una explicació sobre els Codis de Seguretat que
s’utilitzen en àmbit penitenciari, a través de la informació proporcionada per l’entrevistat; i
d’altra banda, es durà a terme una breu exposició teòrica dels mecanismes legals i institucionals
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que es fan servir en el règim penitenciari per sancionar determinades conductes. Així doncs,
s’analitzaran els mitjans actuals de resolució en aquestes institucions.
El règim penitenciari actua com un conjunt de normes originades per l'Estat per regular
la vida dels condemnats a penes privatives de llibertat i mesures de seguretat als establiments
penitenciaris. En altres paraules, s'entén com el conjunt de normes que persegueixen
l’assoliment d'una convivència ordenada i pacífica que permeti aconseguir un ambient adequat
per a l'èxit del tractament i la retenció i custòdia dels interns, tenint com a funcions primordials,
la seguretat, l'ordre i la disciplina.

3.2.1 Codis de Seguretat
Dins l’espai penitenciari, existeixen uns Codis de Seguretat que fan referència a un
conjunt de consideracions generals i manaments que s’han de seguir en determinades situacions
en relació a conflictes i altres incidents que es puguin desencadenar en aquestes institucions.
Aquests codis es troben recollits en un document anomenat Protocols de Seguretat (Annex III,
fotografies 5 i 6), i s’activen davant de diferents circumstàncies. Pel que explica l’entrevistat,
les persones que tenen assignat un PS (Protocol de Seguretat), hauran de dur l’aparell de
comunicació (walkie talkie) en tot moment i mentre duri el seu servei. Que a un funcionari li
assignin un PS en una jornada, significa que si avisen d’un Codi, per exemple el núm. 2
“alteració regimental no controlada”, el funcionari immediatament ha de deixar de fer el que
està fent i acudir cap al mòdul on el necessiten per ajudar. Cal mencionar que, hi ha unes sis o
set persones aproximadament que estan de protocol, normalment una per mòdul. Des de el punt
de vista del funcionari entrevistat, els codis són efectius i aquests acostumen a solucionar
l’incident en qüestió, tenint en compte que en els casos on s’apliqui la força, aquesta serà sempre
en proporció al que els interns estiguin generant.

3.2.2 Mecanismes legals i institucionals
Abans de començar a exposar els mecanismes que s'utilitzen en el règim penitenciari
per sancionar determinades conductes, crec que és de vital importància esmentar la relació de
subjecció especial del pres a l'administració penitenciària. Segons Ríos Martin (2009), “la
relació de subjecció especial hauria de garantir en major mesura els drets dels ciutadans presos
enfront de l'administració penitenciària i no, com passa en la pràctica, a l'inrevés. Les persones
preses estan en una posició d’inferioritat davant la resta dels ciutadans a causa de l'especial
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configuració de la realitat sociològica de la presó que deixa al ciutadà pres en una situació
d'absoluta vulnerabilitat enfront del poder de l'Estat manifestat, en aquest cas, en el poder
absolut de l'autoritat penitenciària. Un ciutadà pres no es pot moure físicament com faria un
ciutadà en llibertat i buscar un advocat que el defensi en un expedient disciplinari. D'especial
importància és l'absoluta dependència del comportament del pres, no només respecte del règim,
sinó també respecte del funcionari per poder aconseguir permisos, progressions de grau,
llibertat condicional i beneficis penitenciaris. Aquesta situació motiva que la submissió del
ciutadà reclús al poder carcerari sigui absoluta; i quan el poder és absolut, la vulnerabilitat del
sotmès és més gran. Per això, si alguna característica ha de tenir la relació de subjecció especial
entre pres i presó és el reforçament de la posició de la part més vulnerable: el pres”12.
La legislació penitenciària, mitjançant el règim de control i vigilància, estableix unes
mesures disciplinaries orientades a resoldre i disminuir els conflictes interpersonals que es
donen en els centres penitenciaris, a través d’un sistema gradual de sancions i d’obtenció de
beneficis i pèrdua dels mateixos. És a dir, davant d’aquests conflictes, la institució penitenciaria
recorre a diferents mesures disciplinaries establertes en el Reglament Penitenciari (1996). La
finalitat d’aquestes és garantir la seguretat i el bon ordre regimental, i aconseguir una
convivència ordenada, de manera que s'estimuli el sentit de la responsabilitat i la capacitat
d'autocontrol (Art. 231 RP, aprovat pel RD 190/1996).
Els insults, les agressions i el robatori de materials a altres interns són conflictes
catalogats com a faltes i el mètode de resolució que s’utilitza en el centre és la sanció que
correspongui, segons el Reglament Penitenciari. Les faltes es classifiquen en molt greus, greus
i lleus. Aquestes estan recollides en els articles 108, 109 i 110 del Reglament Penitenciari
aprovat pel Reial Decret 1201/1981 de 8 de maig, i les sancions que podran imposar-se en
relació amb la falta comesa, en l'article 233 del Reglament Penitenciari, aprovat pel Reial Decret
190/1996 de 9 de febrer. Aquestes sancions poden anar des de l’aïllament, privació de permisos
de sortida, limitació de comunicacions fins a la privació de passejos o actes recreatius. Per tant,
la aplicació d’una sanció produeix una sèrie de conseqüències negatives com la dificultat per
progressar de grau, entre altres aspectes.
Cal esmentar que, aquest procediment de resolució prevé algunes conductes violentes a
causa de la intimidació que suposa la submissió a un procés i l'aplicació d'una sanció. No

12

Ríos Martín, J. C., (2009). Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse en la cárcel. 5ª Edició, pp. 309-

311.
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obstant, la imposició d’una sanció de vegades no arriba a resoldre el problema personal i aquest
queda enquistat. Aquest mètode pot reduir algun conflicte, però en tenir el seu fonament en una
reacció pròpiament negativa, no genera aprenentatges positius ni alternatius.
Per tot això, és necessari un altre mètode alternatiu de resolució i gestió alternativa de
conflictes en els establiments penitenciaris. En altres paraules, és positiu per a la solució
d'aquestes controvèrsies un gir cap a la justícia restaurativa, basada en el diàleg des de les
necessitats de les parts confrontades.

4. PROGRAMA DE MEDIACIÓ PENITENCIÀRIA C.P QUATRE CAMINS

Tot i que de vegades costi de creure, també a la presó els interns s’entenen parlant. El
Centre Penitenciari Quatre Camins de Barcelona, fa quatre anys que va introduir la mediació
per abordar les baralles entre els presos. Igual com succeeix en altres espais de mediació, en el
penitenciari, la trobada es produeix entre persones que han viscut una discrepància i accepten
seure juntes per resoldre el seu conflicte. Equips especialitzats en aquest servei, externs al
centre, fan de mediadors entre les parts afectades i posteriorment traslladen els acords a la
direcció del centre. Els reclusos es veuen motivats per la disminució de la sanció que aquests
programes pot suposar, i a més, la institució ha percebut com es reduïen els problemes.13
Així doncs, en aquesta secció del treball es durà a terme una descripció i anàlisi del
programa de mediació penitenciària concretament en el CP Quatre Camins de Barcelona. Però
abans d’encetar el tema, és important dedicar un temps per tal d’explicar la metodologia
emprada per l’elaboració d’aquesta investigació. Posteriorment, s’exposaran els resultats
actuals més significatius del servei de mediació en aquest àmbit, i finalment es presentarà una
reflexió i interpretació de l’experiència realitzada.

4.1 Metodologia
Amb l’objectiu d’analitzar la viabilitat i efectivitat de l’aplicació de la mediació
penitenciària com a mètode alternatiu de resolució de conflictes, m’he centrat en l’estudi d’un
cas, concretament el CP Quatre Camins. En aquest projecte doncs, es duu a terme una

13

Vegeu el reportatge emès al Programa No Ho Sé de RAC1 sobre la mediació entre interns que fa la Fundació
Gentis a 4 camins. Mediació a la presó de 4 camins 16/11/2016. Enllaç: www.rac1.cat/programes/no-ho-se
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investigació qualitativa, ja que mitjançant aquesta perspectiva resultarà més fàcil comprendre
els fenòmens socials relacionats amb la mediació que es donen en els centres penitenciaris.
Com a fonts documentals s'han consultat documents primaris com llibres, revistes i
articles originals, i com a documents secundaris s'ha fet ús de butlletins i també s'han utilitzat
algunes fonts visuals com reportatges i documentals.
En el desenvolupament d’aquest treball final de grau, s’ha vist com en els primers
apartats hi predomina una metodologia amb una important base teòrica. A nivell teòric
s’integren fonaments i conceptes d’autors com Xabier Etxebarria Zarrabeitia entre d’altres,
analitzant la diversa literatura relacionada amb la mediació i la justícia restaurativa. En canvi,
a mesura que avança l’estudi es destaca una metodologia amb una base més pràctica com és en
el cas de l’epígraf “Descripció dels conflictes en àmbit penitenciari”. En aquest capítol per tal
de conèixer la realitat penitenciària en relació a les controvèrsies que s’originen, s’ha utilitzat
la tècnica de l’entrevista, concretament a un funcionari de vigilància. És a dir, per a la recollida
d’informació s’ha utilitzat tècniques qualitatives.
Un cop situats a la secció més pràctica del treball, on es descriu el procés que segueix
el programa de mediació en el centre esmentat i la seva valoració, és destaca l’observació
directa i participant, els relats comunicatius de vida quotidiana i les entrevistes informals.
Durant la meva estada al centre com a alumna en pràctiques, he pogut fer ús de l’observació
participant com a mètode de recol·lecció de dades per tal de conèixer amb més profunditat
aquests programes de mediació i d’aquesta manera poder extreure uns resultats i valoracions de
l’experiència. Durant el període de pràctiques vaig poder ser partícip de diversos relats d’interns
sobre la seva estància a la presó, on vaig obtenir una visió més clara de la realitat dels conflictes
des de la pròpia perspectiva dels reclusos. És important assenyalar que, una de les parts
rellevants d’aquest treball ha estat les entrevistes realitzades tal com he esmentat anteriorment.
En aquest projecte es destaquen dues entrevistes formals que s’adjunten a l’annex, però la
majoria d’elles han estat informals sense tenir una estructura prèvia. La primera entrevista, ja
exposada anteriorment, fa referència a la descripció dels conflictes que predominen en aquests
entorns; i la segona entrevista realitzada, versa sobre la opinió que té el funcionari cap de mòdul
sobre el servei de mediació.
D’altra banda, he pogut comptar amb el suport de diversos professionals, com l’equip
de mediació de la Fundació Gentis que desenvolupa aquest servei en el CP Quatre Camins. A
més, a través de correus electrònics, m’han pogut respondre els dubtes plantejats en relació a la
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temàtica, i m’han proporcionat dos documents que cito més endavant referents al projecte i
memòria del servei de mediació al CP Quatre Camins. Gràcies a la memòria facilitada, també
he pogut exposar de forma breu, algunes dades quantitatives en relació a l’activitat del servei
del 2016. Tot i que apareguin algunes dades quantitatives, el que hi predomina bàsicament és
la metodologia qualitativa emprada en la investigació.

4.2 Descripció
És important, abans de dur a terme una extensa descripció del programa, mencionar que
en el nostre Estat, la mediació penitenciària no es regula en cap text legal. Segons la informació
transmesa, a través d’entrevistes informals amb la mediadora del centre, no existeix cap
normativa a nivell penitenciari en relació a aquest servei. Tot i així durant les converses
mantingudes amb l’equip de mediació, es fa referència a aspectes generals de la Llei 15/2009,
de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat a Catalunya. Respecte de les
organitzacions que desenvolupen aquest servei, es destaquen dues entitats externes, fundació
Gentis i associació Tesera, úniques a Catalunya que realitzen la pròpia mediació penitenciària
entre interns. Anteriorment, la fundació Gentis funcionava com a entitat voluntària en el CP
Quatre Camins, fins que es va duu a terme la subvenció del programa, concretament a l’últim
trimestre de l’any 2015. Actualment, el que existeix és un conveni de col·laboració entre
l’entitat i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El pas d’una entitat
voluntària a una entitat col·laboradora, tal com m’explicava la mediadora, va suposar millores
tant quantitatives com sobretot qualitatives.
El projecte de mediació penitenciària promogut en aquest centre per la Fundació Gentis,
pretén millorar la convivència i les relacions interpersonals entre la població penitenciària i per
extensió, en la globalitat del centre. Per tant ofereix als interns l’oportunitat de gestionar els
seus conflictes de convivència i relació de manera pacífica i col·laboradora, a través del diàleg
i la comunicació. Planteja així una sèrie d’objectius generals com són:
Millorar la convivència i les relacions interpersonals.
Crear cohesió social.
Disminuir el nombre i la intensitat dels conflictes.
Reduir la reincidència.
Millorar les estratègies personals de resolució de conflictes i fomentar l’aprenentatge de
respostes no violentes.
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“Empoderar” als interns en la gestió i resolució dels seus conflictes.
Promoure l’autoresponsabilització dels seus actes i la reparació del dany.
Adquirir competències cognitives i habilitats socials.
Millorar l’estat anímic dels interns i disminuir els nivells de tensió, ansietat i estrès.
Reduir la tensió dels ambients i rebaixar el nivell d’hostilitat de l’entorn.
Prevenir nous conflictes.
Per tal d’aconseguir tots aquests objectius es treballa en dues línies d’intervenció, amb
una dedicació de 30 hores setmanals (en 3 dies) i un equip de dos mediadors. Segons l’equip
de mediació de la fundació Gentis, aquestes dues línies d’intervenció14 són: el servei de
mediació de conflictes i les accions de formació.

4.2.1 Servei de mediació de conflictes
La primera línia d’intervenció fa referència al servei de gestió alternativa de conflictes
a través de la mediació, és a dir, a través de mètodes pacífics i col·laboradors basats en el diàleg
i la comunicació. És voluntari, privat i confidencial, i està adreçat a qualsevol intern que vulgui
millorar la seva relació amb altres interns o resoldre els seus conflictes de convivència per
aquesta via. Les parts, acompanyades per un/a mediador/a que condueix el procés i que no està
implicat en el conflicte ni intervé en la presa de decisions sobre la solució, treballen de manera
participativa per arribar al millor acord que satisfaci els interessos i les necessitats de tots. És
important tornar a remarcar que aquest servei es regeix pels principis fonamentals de la
mediació que són: la voluntarietat, la confidencialitat, la imparcialitat i neutralitat dels
mediadors, el poder de decisió en les parts, la col·laboració de tots el participants, i la flexibilitat
del procés.
El procés de mediació s’estructura a través d’entrevistes inicials individuals i d’una sèrie
de reunions conjuntes, les necessàries per arribar a una solució del conflicte i elaboració de
l’acord15 (Annex IV). El procés s’inicia amb la fase de derivació, continua amb les fases
d’acollida i d’acceptació/compromís, i si les parts ho volen i les circumstàncies no ho
desaconsellen, s’acaba amb la fase de trobada dialogada. Cal mencionar que al cap de 2-4 mesos

Informació extreta del següent document facilitat per l’equip de mediació del CPQC: Fundació Gentis. Projecte
de Mediació Penitenciària per al C.P. Quatre Camins.
15
Vegeu Annex IV on s’adjunta un exemple d’acta d’acord de mediació.
14
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també hi ha sessions de seguiment. En relació a la primera frase, els canals d’entrada o
procediments de derivació a través dels quals accedeixen els casos al servei de mediació són:
- Expedients disciplinaris (articles 108c i 109d del RP). L'accés a aquests casos ha estat a través
d'una còpia de l'informe que els instructors faciliten als mediadors.
- Petició per part dels propis interns.
- Derivació d’altres professionals.
- Interns que procedeixen del llistat d’incompatibilitats.

Així mateix, el procediment que es segueix quedaria resumit en el següent gràfic:

Font: Gràfic extret del Projecte de Mediació Penitenciària per al C.P. Quatre Camins, Fundació Gentis.

Les categories pel que fa el tipus de tancament dels casos són: la mediació, la no
voluntarietat, l’acord sense trobada conjunta, la derivació, la gestió/facilitació i la no idoneïtat.
La mediació com a tipus de tancament, fa referència aquells casos en els quals es realitza tot el
procés de mediació, és a dir, entrevistes individuals i conjuntes. En la no voluntarietat es
destaquen aquells casos en els que un o més participants voluntàriament decideixen no accedir
al procés de mediació, des de l’inici o al llarg del mateix, i per tant es dona per finalitzat. Un
acord sense entrevista conjunta també pot ser una categoria pel que fa el tipus de tancament del
cas. És a dir, casos en els que les parts, fruit de les entrevistes individuals o per gestions alienes
a la mediació, arriben a acords sense necessitat d’entrevista conjunta. D’altra banda, també
existeixen casos que no es poden atendre des de mediació o que fruit de les entrevistes es
deriven a altres professionals. D’aquesta manera, un cop duta a terme la derivació, el cas queda
finalitzat. La gestió/facilitació de casos, és a dir, aquells que presenten situacions que poden
gestionar-se o facilitar-se sense la necessitat d’arribar a fer tot el procés de mediació, i que
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generen nous escenaris de millora, també poden donar-se com a tancats. Per últim, la no
idoneïtat també pot suposar el tancament d’un cas. En aquesta categoria es donen els casos que
pel tipus de demanda, estat o ubicació de l’intern no poden arribar a desenvolupar-se (sortida
en llibertat; 3r grau o trasllat de centre d’una de les parts; règim d’aïllament al DERT; trasllat
al MSOB d’una de les parts que fa inviable la sessió conjunta i capacitats molt deteriorades per
patologies mentals i/o toxicomanies, etc.).
El servei de mediació penitenciaria també ofereix un sèrie d’incentius. Un cop acabada
la mediació i en els casos amb expedient disciplinari, hi ha la possibilitat de petició d’una sèrie
de beneficis a la Comissió Disciplinària, que són la cancel·lació anticipada, retorn al mòdul de
procedència, recuperació del destí, i retirada d’incompatibilitat. Segons la informació transmesa
per l’equip de mediació, existeix una tendència actual a retornar els interns al mòdul d’origen
un cop surten del mòdul d’aïllament on han complert la sanció. Això suposa un problema si la
mediació es realitza desprès de que l’intern hagi retornat al seu mòdul de procedència i hagi de
conviure novament amb l’altra part implicada en el conflicte.

4.2.2 Accions de formació
La segona línia d’intervenció fa referència a les accions de formació. En aquest títol
s’engloba tota la línia de prevenció. Per una banda, inclou accions de divulgació i sensibilització
de la cultura de la pau i de la mediació, i accions de difusió del propi Servei. I per l’altra banda,
també s’inclouen tallers de formació en gestió alternativa de conflictes i en competències i
habilitats mediadores. Concretament es destaquen tallers de sensibilització i divulgació per a
personal d’interior i de tractament, sessions de difusió per a interns i tallers de formació per a
interns de programes de tractament, així com també la participació en actes culturals i festius
del centre.

5. INTERPRETACIÓ I VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
En aquesta secció del treball es durà a terme una interpretació de la informació descrita
anteriorment i de les dades obtingudes, així com també una valoració de l’experiència.
Primerament, ressaltar que, a través de l’observació participant realitzada en varies
sessions de mediació entre interns, he pogut observar com paral·lelament durant el procés de
mediació es treballen aspectes relacionats amb la cultura de la pau com la no violència,
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l'empatia, i l’assertivitat. Indirectament es desenvolupen habilitats comunicatives i sòcioafectives, així com també capacitats cognitives de raonament i d’argumentació. D’altra banda,
també es treballen qüestions vinculades amb la responsabilitat dels fets i l’avaluació de les
conseqüències dels propis actes, on aquests aprenentatges els hi seran útils en un futur com a
ciutadans en llibertat. Així mateix, es contempla com realment la mediació pot transmetre als
interns altres qualitats beneficioses i no només la facilitació d’una solució per al conflicte. Les
sessions de mediació presenten un espai d’escolta, respecte i dignitat, on els interns són els
protagonistes d’aquest procés. Durant el transcurs del procediment he pogut observar i analitzar
com aquestes sessions permeten als reclusos poder escollir, amb total llibertat, com volen
gestionar el conflicte. En les entrevistes individuals es contempla com l’equip de mediació
principalment el que fa és explicar en què consisteix el servei i transmet els principis bàsics
com el de la voluntarietat i la confidencialitat, remarcant que les seves decisions seran
respectades sense tenir que donar més explicacions que les que ells considerin. Normalment,
els interns demostren el seu interès per les possibilitats que els hi aporta el procés. En les
sessions que vaig poder-hi participar, s’observa també, com en aquest espai els interns es senten
respectats al saber que compten amb el suport de persones que els escoltaran. Doncs, gràcies a
la tècnica d’observació participant he pogut conèixer de primera mà aspectes vinculats amb els
conflictes que habitualment s’originen en els centres penitenciaris i el perfil d’aquests interns,
així com també l’efectivitat d’aquest programa en relació a la implicació dels participants. Però,
és rellevant ressaltar que la mediació no es vàlida per tot tipus de casos ni de persones.
Segons la Memòria (2016) del Servei de Mediació Penitenciària al CP Quatre Camins,
l’activitat del Servei de gener a desembre del 2016 quedaria resumida en les següents dades
quantitatives. Es destaquen 137 casos, 286 usuaris, i 350 entrevistes (293 individuals i 57
conjuntes). Finalment es van dur a terme 59 mediacions amb acord en 124 usuaris. Respecte
del tipus de tancament dels casos que s’han atès des del servei: 61 casos s’han tancat amb
mediació; 55 casos per la no voluntarietat; 5 casos a través d’acord sense entrevista conjunta;
14 casos s’han gestionat sense la necessitat de realitzar tot el procés de mediació; 1 cas s’ha
derivat; i 15 casos han estat tancats a través de la categoria de la no idoneïtat. Dins de la
categoria dels casos que han completat el procés de mediació (61), el 96,7% han estat tancats
amb acord. Així doncs, s’observen 59 mediacions amb acord i 2 mediacions sense acord. En
alguns casos l’acord ha estat escrit i en d’altres tan sols oral. Cal esmentar que en tots aquells
casos en els que posteriorment hi ha hagut alguna petició de beneficis penitenciaris a la
Comissió Disciplinària, necessàriament s’han hagut de redactar els acords. Referent al
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compliment dels acords, fruit del seguiment posterior, s’ha pogut comprovar que en tots els
casos s’ha complert allò acordat.
D’altra banda, dels casos que han arribat a un acord, només 11 interns han tornat a tenir,
durant el 2016, un expedient sancionador per conflictes de relació i en cap cas amb el mateix
intern amb qui havien fet la mediació. D’aquesta manera, un cop més queda demostrada
l’efectivitat d’aquest servei. A partir d’aquestes dades es pot percebre que la mediació
penitenciària també actua com a estratègia de prevenció de futurs conflictes i com a estratègia
de reducció d’expedients disciplinaris.
Com s’ha vist, la resposta institucional freqüent en relació a la conflictivitat dels centres
penitenciaris és l’aplicació del règim disciplinari. El tractament disciplinari és necessari, però
aquest genera conseqüències que no acostumen a ser favorables per una resolució eficaç del
conflicte. El que succeeix amb aquests mecanismes institucionals es que neutralitzen
temporalment la problemàtica, però es mantenen les causes que van donar lloc a la mateixa i
habitualment el conflicte queda enquistat i no solucionat, és a dir, no reparen i no reconcilien.
Els mecanismes de solució institucionals el que fan és aguditzar el conflicte, ja que la seva
aplicació no està dirigida al descobriment de la veritat a través de la sinceritat, i la imposició
d’una sanció pot provocar posteriorment un augment de la reacció davant la part oposada. Per
tant, a llarg termini no s’eviten els conflictes, sinó que aquests romanen latents o bé es poden
tornar a manifestar amb el transcurs del temps. En canvi, amb la mediació, se’ls ofereix als
interns un espai pacífic per a que dialoguin sobre el què ha ocorregut i estableixin, amb l’ajuda
d’un mediador, un acord consensuat per les dues parts enfrontades. De tal mode, no es suficient
evitar les controvèrsies entre els interns, sinó que també és important preparar a l’individu per
afrontar-se de manera positiva i constructiva davant un conflicte. Per això, és primordial
l’obtenció d’habilitats i estratègies de convivència en aquests entorns per tal de millorar les
relacions i aconseguir una bona reinserció social en un futur quan assoleixin la llibertat.
Respecte de la valoració de l’experiència i dels resultats obtinguts al llarg de tot el
projecte, cal destacar, segons entrevistes informals dutes a termes amb l’equip de mediació, un
augment considerable de la presència i visibilitat del servei, a través d’accions de difusió i
sensibilització. D’altra banda, dels casos que arriben al servei per la via dels expedients
disciplinaris, tot i que encara és elevat el percentatge en què una o ambdues parts no volen
participar en mediació, també estan augmentant, respecte als anys anteriors, els casos que sí
volen participar-hi. Molts d’aquests casos que sí accepten, encara estan força condicionats per
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la possibilitat de sol·licitar beneficis (instrumentalització de la mediació), preferentment la
cancel·lació anticipada de l’expedient disciplinari. Tot i així, cada cop són més els participants
que es troben amb una sèrie de fets i experiències al llarg del procés de mediació que no havien
imaginat ni previst a priori i que els aporten tota una sèrie d’aprenentatges amb els que no
comptaven i que al final del procés augmenten el seu grau de satisfacció i la valoració positiva
que en fan. Estem parlant de resultats que tenen a veure amb aspectes com l’empatia, gestió
emocional, comprensió del què ha passat, expressió de sentiments i necessitats, escolta dels
altres, poder de decisió, etc. Aquesta valoració positiva que en fan del procés, es pot interpretar
pel fet de que la mediació és l’única oportunitat que tenen de poder-se trobar físicament i poder
parlar i dialogar en un espai privat i confidencial. Tenint en compte l’observació participant
d’algunes sessions, on es realitzaven entrevistes conjuntes per tal d’arribar a un acord, els presos
van ser capaços de controlar la seva resposta violenta, i per ells va esdevenir important el haver
pogut exposar els seus punts de vista, escoltar els dels altres i sobretot ser escoltats, i expressar
interessos i emocions.
El funcionarat també exerceix un paper primordial en la mediació penitenciària. Manté
un contacte directe amb els interns, pot intervenir en les relacions interpersonals d’aquests, i té
autoritat per prevenir conflictes i reduir els efectes violents i negatius que es desencadenen dels
mateixos. Per tal de que la mediació també es promogui des dels funcionaris, és important que
aquests s’impliquin en les tasques formatives i presentin empatia a l’hora d’escoltar els interns.
I també és fonamental l’existència de professionals que pensin que la mediació genera bons
resultats i que és efectiva en aquest àmbit.
Cal esmentar que no es realitza mediació entre funcionari i intern, sinó que aquest servei
va dirigit només als interns. Segons la Asociación de Mediación y Pacificación16 “la via de la
mediació funcionari-intern és inconcebible donat el desequilibri de poder entre tots dos, la qual
cosa impedeix un diàleg que entenem imprescindible per a un procés de mediació ".
En l’entrevista al funcionari Cap de Mòdul de Quatre Camins (Annex V) es va tractar
el tema de la mediació, per tal de conèixer la seva opinió. El perfil escollit és un Cap de Mòdul,
ja que d’alguna manera és el que supervisa de forma genèrica i transmet valors als altres
funcionaris del mòdul en qüestió, i per tant poder recollir una informació més detallada en
relació a la visió global d’un equip de funcionaris sobre el programa de mediació. L’entrevistat
menciona que va conèixer el programa a través d’unes xerrades que es van realitzar al Centre.
Comenta que, depenent de la gravetat del problema, el primer que fa davant d’una problemàtica
16

Consulteu la següent pàgina web: www.mediacionypacificacion.es
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és intentar dialogar o parlar amb els interns. D’altra banda, explica que percep el programa de
mediació com a complement dels medis actuals i no com a substitució, i que la figura del
mediador en un centre penitenciari és útil per resoldre conflictes sempre i quan aquests siguin
de menor importància i es dugui a terme mediació entre interns. En canvi en conflictes més
greus, percep una visió molt més complicada i delicada en relació al servei de mediació com a
mètode de resolució. Esmenta la mediació com una eina més en el tractament dels interns i no
com a mètode alternatiu de solució de conflictes. En la següent citació es veu reflectit com la
persona entrevistada presenta alguns dubtes en relació a la utilitat d’aquest servei: A veure..., jo
crec que sí que és útil, perquè molts dels conflictes que es produeixen són petiteses del dia a
dia, és a dir, temes de convivència (per exemple en el mòdul que jo porto, que és dels més
tranquils).
Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, és rellevant fer veure al funcionarat
i als mateixos interns els efectes negatius que genera la dinàmica d’aplicació de mecanismes
institucionals per a la resolució de controvèrsies penitenciaries. Així doncs, és qüestió de fer
entendre el benefici que s’obtindrà amb aquest mètode pacífic de resolució: la disminució de la
violència.
Per tal de potenciar i augmentar encara més la visibilitat del programa, és important que
es continuïn amb les accions de difusió i divulgació. També es rellevant, introduir algunes
millores en relació a l’articulació de la intervenció dins dels procediments sancionadors. La
majoria dels conflictes que es gestionen des del servei són conflictes de relació i convivència
de baixa intensitat (malentesos, discussions...) fruit de la quotidianitat en un ambient amb molta
tensió en que han de conviure en espais reduïts obligatòriament moltes persones. Aleshores el
que és planteja és si realment és necessari que aquest tipus de conflictes acabin en expedient
disciplinari, tenint en compte totes les conseqüències negatives que això suposa. Una proposta
de millora versaria sobre la possibilitat d’intervenir abans des del servei de mediació per tal
d’evitar que s’incoessin expedients sancionadors. Segons l’equip de mediació del centre, una
altra problemàtica rellevant, que pot afectar a la utilitat d’aquest servei, fa referència als casos
on les parts implicades en un conflicte amb expedient disciplinari compleixen la sanció un cop
ja han fet la mediació i han arribat a un acord. D’altra banda, s’ha observat com la tendència
actual és retornar als interns al mòdul d’origen un cop surten del mòdul d’aïllament on han
complert la sanció. Així doncs, una altra proposta per tal de millorar el programa, seria
l’oferiment del servei de mediació quan encara no haguessin sortit del mòdul d’aïllament, per
tal de que, un cop l’intern hagi estat retornat al mòdul de procedència, existeixi un acord
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consensuat per les dues parts contràries. De tal mode, s’intentaria prevenir la proliferació de
futurs conflictes entre ambdues parts, ja que si es duu a terme la mediació posteriorment a la
retornada al mòdul d’origen, les parts han de conviure novament i per tant, existeixen
probabilitats més altes de que les dues bandes pateixin noves confrontacions, degut a la falta de
solució del conflicte.

6. CONCLUSIONS
Un cop finalitzada la investigació sobre la resolució i prevenció de conflictes en àmbits
penitenciaris, atenent a la justícia reparadora i a la mediació penitenciaria, es descriuran una
sèrie de conclusions extretes dels aspectes generals més importants per tal de donar resposta als
objectius plantejats.
En relació a la informació aportada en la fonamentació teòrica, el marc des del qual ha
de contemplar-se la mediació penitenciària i altres mètodes per a la resolució pacífica de
conflictes és el model de Justícia Restaurativa. Aquest tipus de justícia sorgeix des de la
necessitat de crear noves formes de resposta al paradigma retributiu tradicional, i busca satisfer
i empoderar a la víctima. És a dir, es centra en reparar el mal causat i en treballar amb tots els
subjectes que intervenen en el procés.
La mediació és una de les expressions de la Justícia Reparadora. Així doncs, la mediació
penitenciària suposa una alternativa factible per tal de solucionar les controvèrsies que es
puguin ocasionar en àmbits penitenciaris. La convivència diària en aquests entorns, presenta
unes característiques que influeixen negativament en la interrelació personal i dificulten
l’adopció de solucions als conflictes que s’originen en centres penitenciaris. Això genera que
els reclusos estiguin més alterats, i presentin alts nivells d’irascibilitat i un menor autocontrol
en els moments complicats. La mediació en aquest àmbit ha der ser considerada com un recurs
útil per retornar a les persones privades de llibertat, al menys, una part del control de les seves
vides, a través d’una forma alternativa de prevenció i resolució de controvèrsies. Per tant, les
tècniques de mediació aplicades a l’entorn penitenciari pretenen tractar la mala gestió de
conflictes relacionals o altres situacions d’incompatibilitat mitjançant la creació d’espais per a
dialogar i elaborar solucions consensuades entres les parts implicades. Doncs, permet a les
persones involucrades assumir la responsabilitat del seu comportament i el protagonisme durant
el transcurs de la sessió.
S’ha comprovat, a través d’una entrevista realitzada a un funcionari de vigilància
d’interior del CP Quatre Camins de Barcelona, com en la tipologia de conflictes destaquen
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aquells que s’originen entre interns, per motius de drogues, deutes, temes de lideratge i
robatoris. Tot i així, es pot concloure que la majoria dels conflictes que es desencadenen en
aquestes situacions, són deguts a la convivència diària i acostumen a ser qüestions de relació.
L’aplicació del règim sancionador és el mètode més utilitzat al centre, justificat per la seva
validesa legal. Aquestes mesures disciplinàries presenten una sèrie de conseqüències negatives,
i per tant es destaca la necessitat de l’aplicació d’un altre mètode alternatiu de resolució de
conflictes com és el cas de la mediació penitenciària.
En l’estudi del programa de mediació penitenciària al CP Quatre Camins, es demostra
com realment el servei de mediació obté uns resultats favorables en relació a les solucions de
les problemàtiques. A través de tècniques qualitatives i altres documents proporcionats per la
fundació que desenvolupa aquest programa en el centre esmentat, s’observa com en el casos en
que els interns van arribar a un acord mitjançant el procés de mediació, cap cas amb el mateix
intern amb qui havien fet mediació han tornat a tenir, durant l’any 2016, un expedient
sancionador. Així doncs, es pot concloure que a major mediació, menys expedients disciplinaris
i per tant pot suposar també un menor nombre de sancions. Per consegüent, això suposa una
disminució de l’aplicació dels mecanismes institucionals i un augment dels mètodes alternatius
de resolució de conflictes basant en la mediació, aportant aprenentatges i valors positius en els
interns. De tal mode, la mediació penitenciària també té l’objectiu de prevenir nous conflictes,
crear cohesió social i millorar la convivència i les relacions interpersonals.
D’altra banda, es convenient seguir incidint en accions de sensibilització i
conscienciació social de les potencialitats de la mediació en l’àmbit penitenciari, manifestant
els beneficis que s’obtenen de tal procés. Fóra bo també la introducció de la mediació en el
Reglament Penitenciari per tal d’oferir-li cobertura legal.
En relació a tota la informació exposada en aquest treball, els avantatges que presenta
la mediació en àmbit penitenciari queden que més argumentats i és ressalta la necessitat de
donar un gir a la modalitat d’afrontament dels conflictes, a través d’un model en el què els
interns prenguin consciència del mal ocasionat i es millori la qualitat de vida dins de la presó.
Es presenta doncs, la mediació com un sistema adequat i convenient, per complementar les
actuacions que es duen a terme a través de l’aplicació del règim disciplinari per a la resolució
de conflictes. Seria interessant també introduir algunes millores en relació a la intervenció
d’aquest servei, com per exemple una actuació prèvia al procés sancionador.
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Per finalitzar, a part dels beneficis que aporta la mediació dins de l’àmbit penitenciari,
també tenen un paper molt important els avantatges socials en la seva contribució a la
rehabilitació i la reinserció social dels presos. Tots som encarregats de posar en pràctica els
beneficis favorables que ens facilita la mediació, experimentar-los i contagiar-nos d’ells.
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8. ANNEXES

Annex I. Primera entrevista realitzada el 10-11-2016 (Funcionari de vigilància
interior)
Pregunta: En quin centre penitenciari treballes? Quina relació directe mantens amb
aquesta institució?
Resposta: Doncs estic al Centre Penitenciari de Quatre Camins. La relació directe que
tinc amb aquesta institució és que sóc funcionari d’interior. Allà hi ha... bé, dins el món
penitenciari hi ha dues vessants primordials: tractament i vigilància. Dins d’aquesta última hi
distingim tres departaments, que són, interior, oficines i prestacions. A prestacions els
treballadors estan en llocs en el qual no estan en contacte directe amb els presos, és a dir,
accessos en els quals la gent que hi trobem, com per exemple a cuina, bugaderia..., ja estan
acabant la seva pena. D’altra banda a oficines hi ha la vessant de personal que és aquella que
tracta de combinar horaris, vacances, etc..., i la vessant de règim, que són els que s’encarreguen
dels permisos autoritzats, compliments de condemna, etc. Ara ve interior, on estic jo, és a dir,
els que realment “portem” el centre, els que realment tenim cura que tot funcioni com ha de
funcionar i els que fem respectar el reglament penitenciari que és el més important. Pensa que
allà dins hi ha delinqüents... i la disciplina i el règim interior és molt estricte. Intentem que no
es passi ni una, perquè a la que es passés una, es passarien dos, tres... i allò seria una guerra.
P. Ara bé... Per aquelles persones que no coneixen la funció de vigilància interior, podries
donar-nos una definició més amplia de les teves funcions principals?
R. Com t’he comentat una miqueta en la pregunta anterior... les funcions que té el
personal de vigilància és que... a dins existeixen unes normes de convivència, com tenim
nosaltres a fora. Vull dir... que si el semàfor està en vermell el 99% de gent pararà, i hi haurà
un 1% que se’l passarà. Aleshores, nosaltres estaríem per aquest 1% que no segueix les normes
que estan estipulades i marcades dins d’un Centre Penitenciari, ja que a nosaltres ens
interessaria que tothom complís les normes tal i com estan reglades. Per què? Perquè això sinó
seria una “batalla campal”, i si tothom pogués fer el que volgués, doncs... d’alguna manera jo
no podria funcionar. La nostra feina és intentar ordenar lo que és una mica el Centre, fer que
les coses funcionin i garantir la seguretat i la integritat dels interns (això és el primer que ens
ensenyen), ja que per molt que siguin interns, siguin dolents i tal... si veus que algú s’ha fet mal
o algú que vol fer mal, la teva funció és evitar-ho, fins i tot les autolesions. Et diré més... potser
en aquests últims anys no hi ha tantes agressions entre presos com abans, sinó que molts dels
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que es porten a infermeria o a l’hospital és perquè s’han autolesionat. A veure, en general som
els que estem en contacte amb els presos, els que estem en un pati, els que estem en un
menjador, en una sala de dia, i... parlant clar... quan hi ha hòsties som nosaltres qui ens
rebolquem pel terra. Per dir-ho d’alguna manera, comparant-ho amb el que és la vida diària al
carrer, desenvoluparia una mica el que seria la tasca de la policia, controlant que la gent es
comporti de forma adequada. Doncs jo estic en el departament de vigilància com ja t’he dit, i
dins d’aquest departament estic a interior, on estic sempre (remarca amb força la paraula) en
contacte amb els presos.
P. Quines són les qualitats fonamentals que s’han de tenir com a funcionari de vigilància
per tal que el reclús et respecti?
R. Crec que és important també que t’expliqui que en un Centre Penitenciari el respecte
és lo primer, el més important de tot és el respecte (remarca). Nosaltres els tractem sempre de
vostè, i ells ens tracten “(pot sonar malament o lleig)” de Don... A nosaltres ens diuen per
exemple: ¿Don Francesc... puedo salir a tirar las basuras?. Allà hi ha una disciplina brutal, i
ho demanen tot. I a les noies els hi diuen: ¿Srta. Claudia me podria dejar subir a buscar tabaco?
I t’ho demanen sempre amb aquest respecte. Pel que fa les qualitats que s’han de tenir, jo crec
que... l’única forma per que ells et respectin és ser just.
P. Que és al que et refereixes concretament quan dius “ser just”?
R. A veure, jo ara t’estic parlant de mi “que et respecti”, l’altra cosa és que respectin
al sector en general no? I per què? Jo crec que has de ser just. Si un tio entra una... “per dir
alguna cosa eh, perquè ens entenguem et poso exemples que és més fàcil” bellota i l’enganxo,
nosaltres li fem una denuncia i aquest reclús s’emportarà un aïllament en un cel·la o s’emportarà
un primer grau... Segons la quantitat és delicte penal, i els podran processar per un delicte de
tràfic de drogues (nosaltres passem l’informe al Jutjat de primera instancia de Granollers). Això
està prohibidíssim... Bueno, que ja me’n vaig del tema (i comença a riure). A veure, t’estava
parlant de ser just.. en el sentit de que jo per exemple si aquest tio l’enganxo i li poso un “parte”
i li cauen 3 anys més de presó, perd els permisos, la seva dona no el pot visitar en dos anys, etc.
Aleshores, aquest reclús dirà... “Don Francesc es un cabrón y tal y cual... pero me lo tengo que
comer porqué es verdad”. Ara bé, quan un intern em perd a mi el respecte? Doncs, quan jo sóc
un funcionari que dic, mira a mi “este tio me cae mal” i vaig a inventar-me quelcom. Aleshores
li fas un parte, perquè a veure... tu a dins ets l’autoritat i el que tu dius és el què ha passat.
També t’he de dir que amb els companys que treballo no ho fa ningú i són molt legals... Però
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bueno imaginat que succeís i el individu rebés un càstig quan aquest no ha realitzat cap conducta
dolenta. Amb això et vull dir que quan tu estàs fent una sèrie d’actuacions que no són molt
legals, ells s’ho diuen, i llavors perds la seva confiança. Al no tenir la confiança, el que voldran
és intentar “fer-te mal” i clar, quan entrés en algun mòdul i veus que sempre estan intentant
“fotre’t”, doncs al final no acabes treballant a gust, perquè sempre vas amb por. En canvi si tu
vas de bones, i transmets un bon respecte, tot serà millor. Per tant una de les funcions més
importants d’un funcionari és ser just, fer el que veus, i actuar sobre el que tu veus, per tant ni
inventar-se les coses ni imaginar-les, vull dir no buscar-li les sis potes al gat, si només en té
quatre.
P. Focalitzant una mica el tema..., quines són les conductes violentes més habituals?
Contra qui van dirigides?
R. Normalment són pallisses, i alguna vegada quan s’arriba a l’extrem fins i tot es poden
desencadenar apunyalaments, d’alguna manera es fan mal amb sang. I generalment en un 90%
aquestes pallisses o baralles van dirigides entre ells. D’altra banda, un percentatge poc
significant va dirigit contra els funcionaris. És un percentatge molt petit, i d’aquest percentatge
que vagin directament les lesions contra el funcionari encara és més poc probable.
P. D’altra banda, centrant-nos en els conflictes entre funcionaris i interns, quin són els
motius pel qual es desencadenen?
R. Vull dir que... pots acabar patint alguna lesió com a funcionari a conseqüència d’un
dels seus problemes no?, d’una de les seves baralles. Per exemple vas allà perquè dos individus
s’estan barallant i clar ells quan s’estan barallant no miren qui hi ha, si vas de blau o si vas de
vermell.., i comencen a repartir. I ja t’ho dic... normalment els conflictes entre funcionaris i
interns són a conseqüència de les seves baralles, és a dir, hi ha un percentatge mínim que és el
que va dirigit directament al funcionari (en el cas de que un funcionari no sigui just i s’inventi
coses com t’he explicat anteriorment, llavors pot ser l’intern es vol venjar-se). Però ja et dic...,
que et puguin donar un cop de puny, que t’intentin escanyar.. o fins i tot que et puguin intentar
apunyalar amb algun dels seus invents que es fan, és poc probable que succeeixi. Per tant, els
motius pel qual es desencadenen conductes violentes dirigides a funcionaris venen donats
normalment per les mateixes baralles que els interns creen entre ells.
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P. En general, per què es produeixen problemàtiques en un CP?
R. Doncs en general es barallen perquè hi poden haver deutes en el mòdul, és a dir,
perquè el tio ha consumit i “ya te pagaré, ya te pagaré, y al final no te pago”. O bé perquè “tu
m’havies de fer això i no m’ho has fet i aquí jo sóc el líder del mòdul, i quan jo et dic que
t’apartis d’aquí, tu t’has d’apartar”. O perquè un ha robat i l’altra l’ha enganxat, etc. A veure...
(i comença a riure) jo sempre ho dic, és el que pot passar en un col·legi, es barallen per coses
inútils. A vegades el motiu és per un insult, per exemple els gitanos sobretot no els hi agrada
que diguin “me cago en tu madre”, això no ho suporten.. Mmm... recordo que al principi de
l’entrevista t’he comentat alguna coseta d’autolesions i ara crec que és el moment d’aprofundir
una mica més en això, ja que dins de la regió de problemàtiques hi ha conflictes contra ells
mateixos, quan normalment no saben resoldre la conflictivitat generada.
P. Em comentes que hi ha una part de conflictivitat que es dóna entre un propi intern?
Que vols dir amb això?
R. Sí. El que vull dir amb això és que quan un reclús no pot resoldre un conflicte, en
moltes ocasions el que fa és autolesionar-se. Es fan mal de veritat... Normalment es fan talls als
braços i utilitzen aquesta via per tal de fugir del mòdul.
P. I quins són els motius que fan que un intern vulgui fugir del mòdul?
R. Doncs els motius pels que volen sortir serien... quan estan en tensió perquè deuen
diners al mòdul perquè algú els està “apretant” per alguna raó... O per exemple, perquè tenen
droga i la volen per ells però hi ha algú que ho sap, i els pressiona perquè la reparteixin o la
donin, ja que si no ho fan els amenacen amb fer-los mal; de tal forma això els hi genera molta
tensió i nerviosisme i volen sortir d’allà perquè tenen por de sortir mal parats. O bé, aquell que
té un mòbil, - que a vegades pot passar tot i que no es deixin entrar- . (Que per cert Clàudia!! et
passaré si vols per e-mail un seguit de fotografies molt interessants). Cal dir que
desgraciadament, sí que és veritat que en algunes ocasions s’entren mòbils a través dels vis a
vis, aleshores els altres s’assabenten i evidentment doncs també volen trucar a la seva dona, als
amics, familiars, el que sigui... I hi ha bastantes “trifurques” per això. Per tant, el que passa és
que quan l’intern es veu incapaç de resoldre aquesta conflictivitat, doncs el que fa per sortir del
mòdul és ocasionar-se talls, i comença a sagnar per què vol que el traiem d’allà. Ara el que et
diré, ja no es porta tant.. però antigament quan algú no volia parlar es cosia la boca, eh que ho
trobes surrealista? Doncs és així Claudia, jo això no ho he viscut, m’ho han explicat companys,
i coses més besties.
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P. Entenc el que em dius... però em costa de veure el perquè de l’autolesió, ho veig molt
impactant. És a dir, tu m’expliques que és per sortir del mòdul, no? Però què és el que
obtenen al sortir unes hores si després han de tornar? M’ho podries explicar amb més
concreció si us plau?
R. Doncs ells en principi viuen en mòduls. Els mòduls perquè m’entenguis és com si
diguéssim una comunitat o bloc de pisos. Allà dintre tenen el seu menjador, els seus patis, una
mica tenen el lloc on viuen habitualment. Que guanyen quan s’autolesionen normalment?
Sortir, poder marxar del mòdul, és a dir, que els canviïn. Fins i tot alguna vegada es lesionen
de tal manera que el Centre, és a dir, la part d’infermeria no és capaç de curar la lesió ja que
resulta ser molt potent. Aleshores surten de la presó i van a l’hospital, i el fet de que estiguin
allà 15 dies o 3 setmanes, per exemple, fa que el punt aquell de tensió que hi ha dins desapareixi,
ja que normalment quan torna l’intern se’l posa en un lloc en el qual... Perquè clar... A veure...
evidentment quan es lesiona tu preguntes per què. Pot ser no m’ho dirà a mi, però a un psicòleg,
educador o gent de tractament, normalment se’ls hi explica “mira sabes que me pasa que debo
dinero y claro allí me querían matar, me querían pinchar y la única solución de salir del
módulo era autolesionarme”. Perquè ells poden demanar canvi de mòdul, però clar...,
l’Administració això ho té una mica limitat a condicions molt especials, perquè sinó imagina’t
això seria com un hotel, “escucha que a mí con vistas a la playa”, “no a mí con vistas al mar”...
I la finalitat que tenen quan es fan mal és de marxar d’aquest mòdul, llavors quan tornen de la
infermeria o de l’hospital on han estat, normalment se’ls allotja a un altra lloc, ja que quan
s’autolesionen sí que van al psicòleg i han tingut temps de parlar. L’intern el que vol és sortir,
marxar del seu hàbitat, de tal forma, el posen en un altra mòdul que moltes vegades no sap si
deu o no i ni tampoc sap que li ha passat. El problema és que aquesta gent per regla general
acostuma a deure aquí i quan va a l’altra mòdul comença a deure allà. Aquests interns arriba un
moment que no poden estar en cap mòdul, i són els que es fan realment (remarca amb força)
mal i van cap al hospital.
P. I per què no van a parlar directament amb els psicòlegs? No és més fàcil que
autolesionar-se?
R. Centrant-nos en el tema de psicòlegs, hi ha 1 ó 2 per 90 homes per mòdul, i no hi ha
un sistema... sinó que hi ha una llista que des de que s’apunta un intern fins que l’atenen poden
passar 4 o 5 dies, i allà les coses van amb hores; és a dir, pugen a dinar i un li diu “si esta tarde
no me pagas te voy a rajar”. Vull dir... que gairebé no té temps ni de parlar amb els funcionaris
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i és una cosa imminent, llavors quan li donen l’ultimàtum és quan el reclús es fa mal, ja que,
per ells aquesta via és la més ràpida per fugir.
P. Quins són els instruments o objectes d’ús habitual que els interns són capaços
d’utilitzar per intimidar o bé com m’has comentat anteriorment per autolesionar-se?
R. Mira... aquesta pregunta em va molt bé pel que t’he comentat abans d’unes
fotografies... Quan t’enviï les fotos per e-mail veuràs la quantitat d’objectes que són capaços
d’elaborar de qualsevol cosa! Fliparies molt (trenca a riure). Doncs els instruments habituals
poden ser o bé un tornavís que s’hagi escapat d’algun lloc i ells els hi fan una punxa; o bé
bolígrafs Bic que el que fan és escalfar-los amb encenedors i després els utilitzen com a mànec
per posar-li a la punta fulles d’afaitar. D’això nosaltres en diem diàbolos, és a dir, el que
transformen amb un bolígraf i fulles d’afaitar. Qualsevol cosa que tu puguis pensar que és
inofensiva, qualsevol eh... qualsevol cosa, el que menys et puguis imaginar ells et faran d’aquí
una arma. Es treuen de la màniga el que sigui... Nosaltres hem vist cada cosa... Mira ara fa poc
vam notar que es tatuaven i no sabíem com, doncs al final vam trobar la màquina. Els interns
van agafar un bolígraf, una agulla de cosir, un “motoret” d’un Discman, i dues gomes de
pollastre i es van fer una màquina de tatuar!, Així que ja et pots imaginar el panorama. Si fessin
servir lo que tenen de dolent per bo, serien eminències de la ciència, jo sempre ho dic.
P. Com es solucionen aquests problemes? Fins a quin punt els funcionaris tenen potestat
de poder resoldre un problema?
R. La veritat és que, cada vegada més s’està passant de la força física a la mà esquerre,
intentes a vegades posar-se en el seu lloc i entendre que és el que els hi passa, i buscar una
solució que tothom hi estigui més o menys d’acord. El que passa és que no sempre és fàcil, vull
dir... allà no sempre dos i dos fan quatre, sinó que allà hi ha coses que a vegades se’t marxen
una mica de les mans. Habitualment intentes resoldre els problemes dialogant, però quan
dialogant no resulta ser efectiu doncs, ja la única forma és passar a l’acció. El que no pots fer
és que aquesta gent “se’t munti a cavall”, ja que tu has de tenir sempre el control del mòdul, de
la sala, del pati, i del centre en general, perquè a la que baixes la guàrdia, ells pugen. Aleshores
intentes sempre ser estricte, fins el punt que s’hagi de ser estricte, seguint sempre el reglament
penitenciari establert a través d’uns codis. S’intenta posar-se en la seva pell i normalment els
conflictes s’arreglen així, dialogant i parlant. I hi ha un percentatge petit que és amb la força
física, i normalment aquesta força física sempre ve ordenada per un comandament superior,
però a vegades els conflictes passen quan passen. Que vull dir amb això... que si hi ha una
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rebel·lió al pati tu no pots dir “Bueno, ahora me voy a hablar con el jefe y bajo a ver que dice”,
“No, tu t’hi poses”. Però generalment sempre que tens la possibilitat i hi ha la opció, aïlles el
problema, els deixes tancats en una cel·la, en un marge, on sigui..., tanques un pati si convé,
una sala de dia, un menjador; els tanqués allà i vas a parlar “escolta mira a baix s’estan
barallant”. Aleshores baixa el cap i parla amb ells. Si veu que no es pot solucionar el conflicte
intentant dialogar, intentant buscar un punt d’equilibri, i no hi ha res a fer..., llavors ell ordena
que s’actuï. Qui ho ha d’ordenar sempre és un comandament entremig com en aquest cas seria
un Cap de Serveis. Ja que nosaltres els funcionaris, tenim un límit de jerarquia, sobretot quan
la situació de conflictivitat que es crea comença a resultar difícil en el sentit per exemple, que
hi ha molts interns involucrats.
P. I que vols dir amb l’expressió “ell ordena que s’actuï”?
R. Quan el cap ordena que actuem, ens hem de vestir de “romans” que així ho diem
nosaltres. Perquè m’entenguis, és el mateix que els antidisturbis, però el nostre és blau fluix i
negre. Amb el mateix casc, les porres curtes o llargues, les manilles, els escuts, portem
proteccions etc.. -on cada 6 mesos ens fan cursos de reciclatge per formar-te-. Aleshores, els
agafes, els intentes reduir, els emmanilles... i els que es deixen portar els envies a una altra zona
o els tanques en una cel·la; i els que es posen durs i que no hi ha manera i els amb els que
“acabem a pals”... doncs aquests se’ls envia a un aïllament provisional de departament especial,
i espera que vingui l’instructor per donar les seves declaracions, i normalment els hi cau un
primer grau. Tot i que el 99% de vegades quan et veuen vestit, la problemàtica que s’havia
generat acaba de cop. T’haig de comentar també, que existeixen uns Codis i nosaltres podem
saber que està passant en qualsevol altra part del centre. Nosaltres sempre anem equipats amb
un “walkie talkie” i d’aquesta manera ens comuniquem, on també pots demanar ajudar si et
trobes en una situació difícil. Llavors funcionem amb uns codis.
P. Em podries explicar amb més concreció com funcionen aquests codis de seguretat?
Quin és el moment exacte en que s’han d’activar aquests?
R. A veure, si són 3, 4, o 5, que s’estan barallant, doncs dins un Centre Penitenciari hi
ha codis que és el que t’estava dient..., uns Codis de Seguretat, on nosaltres portem un “walkie
talkie”. Per exemple, imagina’t que hi ha uns quants que “s’estan fotent d’hòsties”, doncs
aleshores agafes i dius “mira en el módulo 1 en el patio, Código 2”. Mitjançant aquest codi,
tothom sap que és una baralla i que aquesta és incontrolada, i llavors automàticament acudeixen
tots els funcionaris que estan de Protocol de Seguretat, que no és tot el centre. Al matí tu quan
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arribes, i firmes un paper conforme et toca treballar a tal zona, et poden posar una senyal al
costat. La senyal és..., si ets Protocol de Seguretat, això vol dir que si t’assignen aquesta funció
ets servei de seguretat i si criden un Codi tu has de deixar de fer el que estàs fent immediatament
i te’n hi vas cap allà a ajudar. Hi ha unes 6-7 persones que estem en aquest protocol, normalment
1 per mòdul. Si amb aquestes persones hi ha prou, es soluciona la conflictivitat. En canvi, quan
la cosa es “desmadra de tal manera”, tanquem al mòdul i avisem al Cap. Si al Cap no li fan
cas és quan aleshores, com t’he dit abans, que ens vestim de “romans”. Recorda’m també, que
et passi fotografia del protocol de seguretat on hi apareixen els diferents codis.
P. Funciona? És a dir, s’aconsegueix solucionar els conflictes que s’originen a la presó?
Són efectius els mètodes emprats?
R. Doncs de tot el que t’he explicat, els Codis de Seguretat no hi ha dubte que és el que
funciona millor... Els funcionaris estem molt pendents del “walkie” per si en algun moment
ens avisen d’algun Codi i anar volant al lloc on s’assenyali. A veure... si s’aconsegueixen
resoldre els conflictes? , Mmm.. un sí rotund, sempre (remarca molt clarament l’entrevistat).
La gran majoria intentes resoldre’ls amb molta mà esquerre i dialogant, però bé, sempre tenim
l’ús final de la força. No hi ha conflicte que no es resolgui, l’únic que de vegades l’aplicació de
la força és una mica en proporció a lo que ells ens estan generant. Es solucionarien totes les
problemàtiques, no hi ha cap mena de dubte, ara..., l’ús de la força requerida dependrà de cada
una de les situacions. Per tant Clàudia, et puc confirmar que, pel que jo he vist durant aquests
8 anys, sí que són efectius els mètodes emprats, tot i que sempre... igual que en tot els aspectes
de la vida, doncs es podria millorar.
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Annex II. Gràfic evolució incidents sistema penitenciari. Àmbit: Catalunya.
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Elaboració pròpia a través de les dades extretes de la Generalitat de Catalunya.
Departament de Justícia. Estadístiques Serveis Penitenciari (2016).
Extret de: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis_penitenciaris/
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Annex III. Objectes elaborats per interns del CPQC i Protocols de Seguretat.

Fotografia 1: Raspall de dents amb punta afilada utilitzat per interns.

Font: fotografia proporcionada per l’entrevistat.

Fotografia 2: Objectes prohibits trobats al escorcollar interns o cel·les.

Font: fotografia proporcionada per l’entrevistat.
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Fotografia 3: “Diàbolos”, és a dir, mànecs que poden ser qualsevol cosa amb fulles d’afaitar soldades a la punta.

Font: fotografia proporcionada per l’entrevistat.

Fotografia 4: Objectes que es troben habitualment en el Centre i que els interns manipulen i transformen en un element
punxant. Per exemple el segon objecte era, abans de ser transformat per l’intern, un utensili que serveix per posar les fitxes
que tenen forats.

Font: fotografia proporcionada per l’entrevistat.
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Fotografia 5: Protocols de Seguretat on apareixen descrits diferents Codis.

Font: fotografia proporcionada per l’entrevistat.

Fotografia 6: Protocols de Seguretat on apareixen descrits diferents Codis i manaments.

Font: fotografia proporcionada per l’entrevistat.
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Annex IV. Exemple acta d’acord de mediació penitenciària

Exemple d'acord de mediació, Servei de Mediació C.P. Quatre Camins, Fundació Gentis.
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Annex V. Segona entrevista realitzada durant el període pràctiques al CPQC
(Funcionari Cap de Mòdul)
Pregunta: Dins de la vida quotidiana que es desenvolupa al centre penitenciari, quines
situacions creus que generen més conflictes?
Resposta: Convivència en la mateixa cel·la, falta d’espai, no poden triar a la persona
que volen per conviure. Sobretot per la convivència diària, que no s’entenen. Molts cops també
quan s’organitzen partits de futbol, els interns es posen nerviosos i són molt competitius.
Mantenir als reclusos ocupats a través d’activitats o programes és positiu, ja que d’aquesta
manera passen menys estona al pati i per dir-ho d’alguna manera s’involucren en menys
“trapicheos”. El que crec que genera més conflicte és el tràfic de drogues; les drogues porten
deutes.
P. Quin és el procediment que es segueix quan hi ha un conflicte entre interns?
R. No hi ha un procediment concret. Si per exemple dos que s’han enfadat o insultat
per un motiu menor, el que faig és intentar dialogar o parlar primer amb ells. En canvi, si hi ha
agressions físiques o amenaces, aquests interns s’aïllen. Fem un informe i amb l’autorització
del Cap de Serveis s’aïlla a l’intern provisionalment. Són partes d’execució immediata en
aquests casos, per tant, automàticament els separen. Aquests casos es donen en les 6 primeres
situacions del art. 108 redactat per R.D 787/1984, 28 març («B.O.E. » 25 abril), de reforma
parcial del Reglament Penitenciari.. Aleshores la CD, és a dir, la Comissió Disciplinària,
decideix la sanció que se li aplica. Principalment, es procura no castigar si no és estrictament
necessari, però quan són baralles reiterades entre interns sí que s’acaba recorrent a canviar de
mòdul. A veure..., sincerament també t’haig de dir que a vegades és complicat... Quan veus
sempre als mateixos que tenen baralles i conflictes... una al final es cansa de la mateixa “cançó”
i directament els hi posem un expedient disciplinari.
P. Saps si existeix algun servei de mediació de conflictes en el Centre?
R. Sí, sí que n’hi ha. De fet tinc interns que han fet aquest procés i alguns els hi ha anat
bé i altres ho han fet de forma instrumentalitzada per reduir la sanció. Gràcies a la mediació
retornen al mòdul. De tal manera, aquestes dues persones tornen estar juntes al mateix mòdul,
on es suposa que han solucionat el seu problema.
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P. Com has conegut aquest mètode de resolució? L’has fet servir alguna vegada per
solucionar una problemàtica?
R. Es van anunciar pels mòduls, la direcció ho va fer públic i vaig anar a una xerrada
que van fer aquí al Centre per donar a conèixer aquest servei. Sí que l’he fet servir,
constantment. Es que es fa servir constantment. Vull dir..., mediació com a tal no he realitzat
cap, però el que fas diàriament és intentar parlar amb ells, fer-los entendre les coses, “esto no
se hace”..., intento que arribin a un acord, etc.
P. Què opines d’aquest servei? Creus que és útil la figura d’un mediador/a en els CP per
resoldre conflictes que es donen entre interns?
R. Si són entre interns i si es tracta de conflictes menors, sí. En canvi, en conflictes més
greus jo ho veig un tema delicat perquè es poden aprofitar d’instrumentalitzar la mediació. Jo
penso que estem en un CP, i les sancions no se les poden saltar, ja que el règim disciplinari és
molt important i ajuda a la bona convivència. A veure..., jo crec que sí que és útil, perquè molts
dels conflictes que es produeixen són petiteses del dia a dia, és a dir, temes de convivència (per
exemple en el mòdul que jo porto, que és dels més tranquils).
P. Veus la mediació com una alternativa als medis actuals?
R. Com a substitució no, però com a complement sí.
P. I finalment, creus que la mediació penitenciària pot ser un recurs útil per prevenir
futurs conflictes entre interns o reduir expedients i sancions disciplinàries?
R. Si, però com un recurs més per mantenir la bona convivència. Jo penso que això cada
dia ho fem els funcionaris, això de mediar i parlar amb ells, ja que sorgeixen mil situacions al
dia a dia que requereixen dialogar, perquè sinó tot serien “partes”. La mediació com una eina
més en el tractament dels interns és bona; tant en el tractament com en el règim, ja que és
“millor” arreglar les coses parlant que no estan aplicant sempre el procediment. Tot i que, s’ha
de tenir en compte que no és una escola això, han de pensar que els fets porten unes
conseqüències. Pel que fa el tema de reduir expedients i sancions disciplinàries gràcies a la
mediació..., mm... jo no ho acabo de veure del tot clar això, ja que depèn del problema sí que
s’ha d’aplicar el règim. Que pot ajudar la mediació, sí, suposo que sí.
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