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RESUM 

El present treball té com a objectiu determinar si el fet de complir una mesura d’internament en un centre 

de justícia juvenil augmenta la probabilitat de morir a causa d’un suïcidi consumat. Per una correcta 

valoració dels centres de menors, es tindran en compte l’aplicació dels Protocols de Prevenció del 

Suïcidi i els episodis autolítics que es donaren a tot l’Estat Espanyol entre el 2014 i el 2017. També es 

farà un repàs del sistema de justícia penal i dels seus principals elements, així com de la LO 5/2000 

reguladora de la responsabilitat penal dels menors. A més a més, es plantejaran els factors de risc i de 

protecció del suïcidi presents en els adolescents i en la pròpia institucionalització. Paral·lelament, també 

s’intentarà determinar si el model de gestió de la justícia juvenil propi de cada CCAA incideix sobre el 

risc de suïcidi a partir de la comparació entre Catalunya i les Illes Balears. La metodologia es basarà 

fonamentalment en revisió bibliogràfica, acompanyada per tres entrevistes i pel desenvolupament 

estadístic de les dades del període de referència.  

 PARAULES CLAUS: Justícia juvenil, centres de menors, suïcidi, conductes autolítiques, Espanya, 

Catalunya, Illes Balears.  

ABSTRACT 

The aim of this paper is to determine whether compliance with a placement measure in a juvenile justice 

centre increases the probability of dying from consummated suicide. For a correct assessment of juvenile 

centres, the application of suicide prevention protocols and autolytic episodes that occurred throughout 

Spain between 2014 and 2017 will be taken into account. A review will also be made of the criminal 

justice system and its main elements, as well as of the LO 5/2000 regulating the criminal responsibility 

of minors. In addition, the risk and protection factors of suicide present in adolescents and in 

institutionalisation itself will be considered. At the same time, an attempt will also be made to determine 

whether the juvenile justice management model of each Autonomous Community affects the risk of 

suicide by comparing Catalonia and the Balearic Islands.  The methodology will be based fundamentally 

on a bibliographic review, accompanied by three interviews and by the statistical development of the 

data for the reference period. 

KEY WORDS: Juvenile Justice, juvenile justice centers, suicide, autolytic conducts, Spain, Catalonia, 

Balearic Islands 

Recompte de paraules: 11379 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Les conductes autolítiques i els suïcidis estan emmarcats dins l’agenda pública i mediàtica com 

a un fenomen preocupant pel que fa a la salut pública (Marcelli &Humeau, 2007). Aquest fet 

rau en la creixent i major visibilització que se’n fa de la problemàtica, fent palès la necessitat 

de parlar sobre les polítiques públiques de prevenció que s’hi destinen, els recursos disponibles, 

els protocols d’actuació etc. Preocupen especialment les conductes autolítiques i els suïcidis 

entre els menors d’edat, ja que el suïcidi és la segona causa de mortalitat dintre de la població 

juvenil a escala global, tot seguint els accidents de trànsit (Moya, 2007). A més a més, a la base 

de dades de l’IDESCAT es fa palès com el suïcidi ha esdevingut la primera causa de mortalitat 

a Catalunya, havent-hi 67 suïcidis en el grup d’edat de 15-24 anys durant l’any 2016. Tal i com 

exposa Josep Moya a “La conducta suicida en adolescentes” (2007), s’ha de considerar que en 

l’adolescència és molt important el context social en el qual es desenvolupa la vida de 

l’individu, ja que es generen situacions de canvi on les conductes autolítiques i el suïcidi 

suposen les expressions radicals del fracàs de l’adolescent d’adaptar-se a aquestes situacions 

canviants. 

D’altra banda, el sistema de justícia dels menors també se situa en l’agenda mediàtica de la 

societat espanyola generant controvèrsia i debat entorn al seu caràcter punitiu. La possibilitat 

d’endurir les sancions imposables als menors sorgeix amb cada cas que agafa notorietat pública. 

El perquè de la necessitat de qüestionar-se quina importància poden tenir les mesures 

imposables rau en l’efecte directe que aquestes sancions poden tenir sobre el menor. El ventall 

de sancions és bastant ampli, podent dividir-se entre dues grans branques: les sancions 

privatives de llibertat i les no privatives de llibertat. En el present estudi ens centrarem en les 

mesures privatives de llibertat, ja que qualsevol de les sancions que engloba implica exposar 

els menors a més factors de risc i a majors temptatives de les conductes esmentades.  

La importància de l’estudi es basa en intentar donar resposta a l’alarma mediàtica que s’activa 

quan hi ha constància de suïcidis i de conductes autolítiques en els centres de menors i en els 

centres de protecció. Aleshores cal qüestionar-se quins mecanismes estan fallant dins el propi 

sistema, incapaç d’evitar la reducció i la prevenció de les temptatives i de les conductes 

d’autolesió. Per tant, l’objectiu de la recerca que es presentarà a continuació té la intenció 

d’esbrinar si el fet de complir una sanció penal en un centre de justícia juvenil augmenta el risc 

de conductes autolítiques i suïcides. La hipòtesi inicial amb la qual treballem és que els centres 

constitueixen un entorn on convergeixen molts de factors que eleven el risc de generar les 
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conductes esmentades. A més a més, tenint en compte els diferents models de gestió que es 

donen a l’Estat espanyol, també es farà una comparació entre els dos models més radicalitzats 

per tal de discernir si poden tenir un impacte sobre les conductes autolítiques.  

El present estudi tindrà com a territori de referència l’Estat espanyol en quant que es fa un 

aproximament estadístic a tots els centres de justícia juvenil on hi ha constància de conductes 

autolítiques.  Inicialment es va decidir valorar només la comunitat catalana donada la manca de 

comparabilitat del territori nacional espanyol. Malgrat això, el Defensor del poble espanyol ha 

elaborat dos informes en els darrers anys on es recullen els intents de suïcidis i les conductes 

d’ideació autolítica que s’han donat a cada comunitat autònoma durant l’any natural. Arrel 

d’això, i valorant la quantitat de menors en internament de cada CCAA, es pot fer una inferència 

estadística que compari amb els suïcidis que es donen en els menors que no compleixen cap 

tipus de mesura d’internament. Pel que fa a la segona pregunta d’investigació , és a dir,  si els 

models de gestió i titularitat de cada comunitat incideixen sobre el risc, el territori de referència 

pensat inicialment era l’Estat espanyol, però la manca d’eines de comparabilitat de les que 

disposem ho impossibilita. Tal i com exposa Tomás Montero a  “La Justicia penal de menores 

en España: modelos de gestión” (2008), tradicionalment el sistema d’execució de les sancions 

en el sistema penal juvenil ha estat inclòs dintre dels departaments dels serveis socials, ja que 

la protecció i la reforma dels menors hi quedaven englobats. Amb el pas del temps i amb la 

transferència de les competències a les autonomies, l’organigrama institucional ha canviat i és 

molt diferent en cada comunitat autònoma, fet pel qual comparar els diferents models de gestió 

és molt complicat.  

Pel que fa a la temporalitat de l’estudi, en l’inferència estadística es tindrà en compte el període 

des del 2014 fins el 2017, ja que és quan el Defensor del poble ha publicat informes sobre els 

centres de justícia juvenil espanyol (conductes autolítiques, tortures, etc.). En referència a la 

segona part del treball, es valoraran les pràctiques i protocols que en el moment de fer l’estudi 

siguin vigents, sempre emmarcats dins la LORPM 5/2000, que entrà en vigor el 13 de gener de 

2001.  

La metodologia es basarà fonamentalment en la revisió de la literatura existent. En no poder 

desenvolupar una revisió sistemàtica de la literatura per manca d’eines, capacitat i temps; 

s’anirà amb cura de no incórrer en biaixos de recerca, de selecció dels informes i articles, del 

biaix de publicació o dels possibles resultats informats. La revisió vindrà acompanyada per una 

inferència estadística amb l’objectiu de determinar si la hipòtesi és correcte: estar en un centre 
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de menors augmenta el risc de desenvolupar conductes autolítiques i suïcidis. A més a més, la 

segona pregunta d’investigació sobre el paper que té el model de gestió de la justícia juvenil 

intentarà ser resposta a partir d’una revisió bibliogràfica acompanyada de dues entrevistes. 

Finalment, l’estructura de l’estudi es guiarà en primer lloc per un marc teòric on s’introduirà 

breument el sistema de justícia penal juvenil, es faran les definicions conceptuals pertinents i 

s’exposaran els factors de risc i de protecció associats a l’internament en els menors d’edat. 

Seguidament, s’abordarà el punt central del present estudi: els protocols de prevenció, detecció 

i actuació de les conductes autolítiques i dels suïcidis en els centres de menors. Després es 

procedirà a la comparació del model de gestió balear i català. Finalment, es realitzaran les 

conclusions i recomanacions pertinents d’acord amb el desenvolupament del treball.  

2. MARC TEÒRIC 
 

a. EL SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL JUVENIL 

El Sistema de justícia penal espanyol és un sistema que ha sofert una gran transformació amb 

el pas dels anys, marcant un gran punt d’inflexió el pas del model tutelar al model hodiern.  

La justícia de menors actual té el seu primer punt de referència a la Llei del Tribunal Tutelar de 

Menors de 1978 (LTTM), que es basava en un sistema de sancions correctiu-protector. Aquest 

model buscava “reformar” a tots aquells menors que s’havien desviat de les normes socials i 

els intentaven protegir mitjançant mesures de seguretat de compliment indefinit i amb una 

orientació terapèutica (Coronado citat a Romera, 2014). Dins el model correctiu-protector 

coexistien dos tipus de funcions molt concretes: per una part la preventiva, orientada a la 

prevenció de delictes per part dels nens abandonats; i per una altra part la reeducativa, orientada 

a l’actuació sobre aquells nens que ja havien comès un delicte. Els reformatoris, normalment 

gestionats i dirigits per ordres religioses, es basaven en una disciplina rígida enfocada a adreçar 

la conducta “desviada” dels menors (Romera, 2014). És important destacar que a partir dels 15 

anys els menors podien ser enviats a un centre penitenciari d’adults.  

En els anys 80, amb la fi de la dictadura franquista es va viure una època de transició que va 

marcar un punt d’inflexió en la legislació espanyola, incidint també sobre la justícia juvenil. 

Amb els anys es va passar “d’un model sense garanties, ple de connotacions ideològiques i 

moralistes cap a un model basat en l’equilibri dels drets i els deures, unit al concepte de 

responsabilitat” (Romera, 2014). El 1981 Catalunya va recuperar la competència en matèria de 

justícia juvenil, integrant tant la protecció dels menors en situació de desemparament com la 
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prevenció i el tractament de la delinqüència juvenil. Paral·lelament, les Comunitats varen 

assumir les competències i no hi havia cap model de justícia definit, estant mesclats els sistemes 

de protecció i de reforma dels menors. Cada CCAA va anar creant el seu propi marc 

d’organització orgànica tenint en compte factors propis de cada territori com la població, 

l’extensió territorial, el flux d’immigració, etc. (Montero, 2008).  

El sistema de justícia juvenil hodiern es basa en la Llei Orgànica 5/2000 del 13 de gener, 

reguladora de la responsabilitat penal dels menors. L’article 45.1 atorga a les Comunitats 

Autònomes les competències en matèria d’execució penal aprovades pels Jutges de Menors, a 

excepció dels delictes de terrorisme. Entre les competències hi ha l’execució de les mesures 

imposades i es permet a cada Comunitat establir el seu organigrama, per la qual cosa no hi ha 

un model unificat a nivell estatal. Així com indica Tomás Montero (2012), és interessant 

comparar la legislació de menors amb la legislació penitenciària, ja que en la primera impera 

l’absència de referents i estàndards mínims a nivell nacional que obligui a totes les Comunitats 

Autònomes. L’única referència que es fa a la Llei 5/2000 respecte al funcionament dels centres 

de justícia juvenil es troba a l’article 54.3: 

Los centros estarán divididos en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y 

habilidades sociales de los menores internados y se regirán por una normativa de 

funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidad la consecución de una 

convivencia ordenada, que permita la ejecución de los diferentes programas de 

intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internados. 

En cap cas s’indica les condicions i els estàndards mínims que han de tenir els centres, la seva 

estructura organitzativa, la composició dels òrgans i els equips, les ràtios que hi ha d’haver per 

centre, etc. (Montero, 2008). En referencia als Protocols de Prevenció del suïcidi tampoc hi ha 

cap guia nacional que serveixi de referencia, pel que cada centre desenvolupa el seu propi 

protocol. 

Avui en dia, el sistema de justícia té certs elements de gran interès més enllà del model de gestió 

imperant. El primer d’ells és la influència que pot tenir un cas real on el perpetrador sigui menor 

d’edat per arribar fins i tot a canviar les lleis dels menors. Cano Paños, a “El futuro del Derecho 

penal juvenil: un estudio comparado del derecho penal juvenil en Alemanya y España” (2006) 

relacionava el sistema juvenil amb el cicle de reforçament político-periodístic de Scheerer, on 

s’exposa que hi ha una interacció entre els mitjans de comunicació i les autoritats polítiques. 

Per tant, la imatge que transmeten els mitjans de la delinqüència juvenil és percebuda per la 
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societat com un reflex  de la magnitud real del fenomen, generant un discurs polític enfocat a 

la necessitat de refer la llei per tal d’endurir les sancions imposables. Al seu torn, els mitjans 

fan ressò del discurs punitiu i “justifiquen la necessitat de canvi mantenint la sensació 

d’inseguretat i d’amenaça que provoca la delinqüència juvenil” (Pozuelo Pérez, 2009). De fet, 

tal i com s’indica en la llei de responsabilitat civil del menor 5/2000, “las infracciones 

cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escassos 

supuestos en que aquéllas pueden produir alarma social, son suficientes para darles una 

respuesta igualment adecuada [...], sin necesidad de la intervención del aparato judicial 

sancionador del Estado”.  Al final, malgrat que els casos de menors que tenen un component 

violent amb la magnitud suficient per a alterar la societat siguin coneguts amb nom propi (el 

Cuco o el Cas Sandra Palo), la societat acaba demanant més severitat de manera genèrica i més 

anys d’internament (Colás Turégano, 2015).  Quan la LO 5/2000 va entrar en vigor, 

l’internament en règim tancat era aplicat en els casos on s’hagés utilitzat violència o intimidació 

sobre les persones o s’hagués actuat amb un risc greu per a la vida de les mateixes. Tanmateix, 

la percepció que es tenia de la LO per ser benèvola i la intervenció del creixent puntivisme 

penal comportà l’augment dels supòsits on el menor pot ser sancionat a complir internament en 

règim tancat, com pel simple fet d’actuar en grup (Fernández Molina, 2012). 

Un dels altres elements molt importants en el sistema de la justícia penal juvenil és 

l’externalització. La LORPM atribueix a les CCAA la possibilitat d’elaborar convenis o acords 

de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per a que s’encarreguin de l’execució efectiva 

de les mesures competents, “sense que suposi en cap cas la cessió de la titularitat i la 

responsabilitat derivada de l’esmentada execució (art. 45.3)” (Montero. 2018). A l’apartat 4 es 

desenvoluparan més detalladament les implicacions de l’externalització de l’execució de les 

mesures penals en menors. 

Altre element que és important valorar amb anterioritat al desenvolupament del treball és el 

tipus de mesura a la qual es sotmet el menor. Els tribunals de menors tenen un ampli llistat de 

sancions imposables als menors que delinqueixen, però tot i així ens centrarem en les privatives 

de llibertat. Aquesta decisió es basa en que el fet que un menor estigui institucionalitzat dins un 

centre implica que la sanció té un caràcter més sever, que de mitjana és més llarga i que té més 

incidència sobre la vida del menor pels canvis que implica.  
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b.  CONCEPTUALITZACIÓ DELS ASPECTES CLÍNICS 

1.Suicidi consumat.  

Moñivas et al., un grup d’infermers de la unitat de Psiquatria a l’Hospital Universitari de 

Fuenlabrada; descriuen el suïcidi consumat com un element del “procés suïcidial”. El suïcidi és 

la darrera etapa d’un procés que engloba altres elements com l’acte físic, el pensament i tots 

aquells comportaments que encaminen a l’individu al suïcidi. El suïcidi consumat és, a paraules 

de Moñivas et. al. “toda muerte que resulta mediata o inmediatamente, de un acto positivo o 

negativo, realizado por la victima misma, sabiendo ella que debía producir ese resultado”. En 

el procés es dona una ideació suïcida que inclou el pensament d’acabar amb la vida d’un mateix, 

el plantejament de les circumstàncies de la mort així com la projecció sobre el possible impacte 

del propi suïcidi en els demés (Moya Ollé, 2008)  

2. Temptativa de suïcidi 

La temptativa de suïcidi també forma part del procés suïcidial, tot i que el resultat difereix: el 

procés és detén abans que es doni el resultat de mort. Abans de la consumació del suïcidi hi ha 

hagut temptatives prèvies, essent de vital importància actuar transversalment en els casos on es 

coneguin temptatives en exposar a llur personal a un risc potencial de consumació del suïcidi 

(Venceslá Martínez & Moriana Elvira, 2010).  

3. Conductes autolítiques.  

Les conductes autolítiques o la ideació autolítica és “la presencia persistent en el subjecte de 

pensaments o idees encaminades a cometre suïcidi” (Moñivas et al., 2008). Per tant, es tracta 

de cognicions que poden anar des de pensaments fugaços que no val la pena viure la vida fins 

a imatges recurrents amb caràcter autodestructor (Venceslá Martínez & Moriana Elvira, 2010) 

4. Parasuïcidi 

S’entén per parasuïcidi qualsevol acte sense desenllaç greu o de mort pel qual un individu inicia 

de forma premeditada una conducta autolesiva no habitual per tal de marcar un punt d’inflexió 

i canviar la seva esfera vital a través de l’acte esmentat (Moñivas et al., 2008). Per tant, a través 

d’aquestes conductes es fa palès com no sempre hi ha intenció de lesionar-se o acabar amb la 

pròpia vida.  
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c. FACTORS PROTECTORS I DE RISC PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 

CONDUCTES AUTOLÍTIQUES I SUÏCIDES DINTRE DELS CENTRES DE 

MENORS 

Un cop realitzada la conceptualització de les conductes autolítiques i els suïcidis, és important 

considerar quins factors de risc potencien la seva aparició i, per contra, quins factors protectors 

s’hi interposen. És important destacar que quan parlem de factors de risc no estem parlant 

d’elements excloents, sinó que són acumulatius i no actuen sobre l’individu de manera aïllada 

(Vandistendael, 2003).  

Josep Moyà realitzà un recull dels factors de risc suïcides en adolescents, podent-se classificar 

en tres grans grups. 

En primer lloc cal esmentar el grup de factors individuals, destacant tres grans factors. El primer 

de tot és haver realitzat temptatives de suïcidis amb anterioritat. Marcelli i Humeau (2007), 

citats a Moyà exposen com la temptativa de suïcidi multiplica fins a trenta el nivell de risc de 

tornar a realitzar una temptativa de suïcidi. Un altre factor és la patologia psiquiàtrica, molt 

comú en els individus suïcides. Aquest factor fa referència a estats depressius, trastorns 

d’angoixa, abús d’alcohol i drogues, trastorns de la personalitat i trastorns psicòtics. Estudis 

apunten que l’existència d’un estat depressiu augmenta un 27% el risc de suïcidi en la població 

general (Moya Ollé, 2008). Finalment, dins el grup de factors individuals, tenen un gran pes els 

factors biològics. En els casos de les conductes suïcides s’han detectat disfuncions en els 

neurotransmissors dels individus, essent la més important la disfunció del sistema serotonèrgic.  

En segon lloc es troba el grup de factors familiars, on s’han de destacar també tres grans factors 

també. El primer és l’existència de trastorns psicopatològics en els pares, ja que hi ha una 

elevada correlació entre els adolescents amb conducta suïcida i pares amb estats depressius i/o 

abús de substàncies tòxiques. Altre factor és l’existència d’antecedents i/o temptatives de 

suïcidi o suïcidi en els pares. Haver estat maltractat o haver estat víctima d’abusos sexuals 

també suposa un factor de risc. D’igual manera, les conductes violentes en l’estructura familiar 

també presenten una correlació positiva amb els comportaments suïcides. A part d’aquests tres 

factors també destaquen factors com el divorci, però en menor mesura.  

Parlar dels factors socials implica parlar del sociòleg i antropòleg Durkheim (1858-1917), el 

qual realitzà una extensa obra anomenada El suïcidi (1897) on argumentava la importància dels 

factors socials. Per Durkheim el suïcidi és un fenomen molt més social que psicològic, donant 

molta importància a les crisis econòmiques i la seva correlació amb el suïcidi o al concepte 

d’anomia: “el fracàs de la norma per regular els comportaments individuals” (Moya Ollé, 2008). 
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La teoria durkheimiana del suïcidi es basa en individus que no tenen eines per enfrontar les 

adversitats, ja que no les varen adquirir en el passat en tenir el punt de mira posat sempre en el 

futur. Quan aquestes expectatives de futur es trenquen, no tenen xarxa de seguretat ni en el 

passat ni en el l’avenir, generant desencís i depressió. Avui en dia els adolescents s’han 

d’adaptar a un marc social que presenta unes exigències a l’abast de molts pocs, sense tenir 

nocions de projectes de futur i sense valorar la inversió personal de temps; generant un marc 

que condueix als comportaments suïcides. Un dels factors al qual se li ha d’atorgar més 

importància és l’escolar. L’assetjament escolar i el fracàs escolar són dos factors de risc socials 

que eleven molt els comportaments suïcides.  

Per contra, els factors de risc poden ser d’alguna manera compensats pels factors de protecció, 

aportant les eines suficients per tal d’adaptar-se amb èxit a circumstàncies ambientals nocives. 

Aquest fenomen, anomenat resiliència, és el que permet mantenir un comportament que és 

acceptat per la societat en ambients adversos (Grotberg citat a Romera, 2014). Curiosament, 

per a parlar de resiliència es necessita de l’existència d’exposició al risc, ja que és un mecanisme 

adaptatiu a llurs riscos. En el cas dels factors de risc socials, el fet que el menor tingui elements 

de protecció com habilitats de comunicació, habilitats per a la resolució i cerca de consell i ajut 

o tingui una elevada autonomia i autoconfiança permet compensar el risc latent i no generar 

conductes suïcides (Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, 

2017).  

Quan parlem de factors de risc de suïcidi en adolescents que compleixen una mesura 

d’internament a un centre, és imprescindible tenir en compte que són adolescents 

institucionalitzats. El Ministeri d’Interior va fer un recull de factors de risc de suïcidi associats 

específicament a l’internament, tot i que parla de manera exclusiva de centres penitenciaris. 

Així i tot, són factors aplicables als menors institucionalitzats, ja que també són exposats a 

factors com la comissió de delictes greus contra les persones, a les pèrdues o ruptures familiars, 

a l’aïllament social i els trastorns psicopatològics o el propi impacte que pot generar per un 

menor el seu ingrés a un centre educatiu (Ministeri d’Interior, 2019).  

La hipòtesi amb la qual treballem és que en els centres de justícia juvenil (centres de menors i 

de protecció) constitueixen contexts institucionals en els quals el risc que es donin 

comportaments suïcides és elevat, i més respecte a la població genèrica. Aquest fet es sustenta 

sobre la interseccionalitat i convergència dels diferents factors de risc exposats anteriorment, 

com els trastorns psiquiàtrics, el consum de substàncies, els factors socials, els factors inherents 
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i el propi fet d’estar institucionalitzats (Moya Ollé, 2008). Així com s’esposa a l’informe del 

Defensor del poble, molts menors adopten actituds i reaccions que poden ser d’extremada 

violència en un intent de protestar contra l’opressió que senten, en “sentir-se incapaços de 

suportar el rigor de certes mesures restrictives de llibertat”. Altres duen a terme conductes 

autolítiques que suposen un risc elevat per a ells, fins al punt que pot posar fi a llur vides. En 

estar exposats a molts d’aquests factors detonants de les conductes autolítiques i/o suïcides, la 

detecció i la prevenció es presenten com a parts fonamentals per a evitar els possibles casos. 

3. APROXIMACIÓ A LES CONDUCTES AUTOLÍTIQUES I SUÏCIDES I ELS 

PROTOCOLS DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI ALS CENTRES DE JUSTÍCIA 

JUVENIL 
 

a. El suïcidi  

 

Durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 el Defensor del Poble espanyol va realitzar un informe 

sobre els centres per menors infractors que resulta de gran valor pel present estudi. L’informe 

recull el nombre total d’intents d’autolesió dels menors custodiats en els centres que s’hagin 

registrat durant l’any natural així com el número de vegades que es varen activar els Protocols 

de Prevenció del Suïcidi (PPS). En el present apartat es tindran en compte el número de 

conductes autolítiques, el número de suïcidis i el número de vegades que es va activar el PPS 

que varen registrar a totes les CCAA i les ciutats autònomes. 

Pel que fa al número de suïcidis en menors no complint una mesura penal, a la base de dades 

de l’Institut Nacional d’Estadística es pot trobar la informació per grups d’edat. 

Malauradament, no es pot fragmentar el grup d’edat per tal que coincideixi amb la nostra 

població de referència del present estudi. Si més no, resulta interessant la comparació inclús 

sense ser coincidents. En el cas de la població genèrica es valoraran els joves d’entre 15 i 19 

anys, mentre que en la població complint una mesura d’internament es tindrà en compte l’edat 

de referència de la Llei 5/200, essent de 14 a 18 anys. Amb la comparació entre la població 

complint una mesura i la població genèrica, es pot determinar si el fet d’estar dintre d’un centre 

de menors augmenta el risc de conductes suïcides (l’expressió més radical de les conductes 

d’ideació autolítica).  

En la taula següent podem veure el número de suïcidis de joves d’entre 15 i 19, el total de la 

població espanyola d’entre 15 i 19 anys i la taxa de suïcidis de la població espanyola de 

referència entre el període del 2014 fins el 2017. Saber la taxa ens ajuda a saber quin percentatge 
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d’espanyols d’entre 15 i 19 anys es suïcidaren durant el període de referència. Tota la 

informació s’ha extret a partir de les dades proporcionades per l’Institut Nacional d’Estadística 

(INE). Per exemple, es fa palès que al 2014  es van produir 0,23 suïcidis per cada 10.000 joves 

d’entre 15 i 19 va morir a causa d’un suïcidi consumat. Pel que fa a nivell global del període, 

si fem la taxa es constata que 0,0026 de cada 10.000 joves d’entre 15 i 19 anys espanyols va 

morir a causa d’un suïcidi consumat.  

 

Taula 1: Els suïcidis entre els joves de 15 a 19 d’Espanya (2014/2017) 

 Número de suïcidis Població espanyola (15-19) Taxa de suïcidis  (‱) 

2014 50 2150727 0,232479529 

2015 58 2155056 0,269134538 

2016 58 2183869 0,265583696 

2017 59 2215796 0,26627 

 Total: 225 Mitjana; 2176362 Mitjana 0,25836694 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 

En la taula número 2 podem observar el número de suïcidis dels menors complint una mesura 

d’internament en el moment de la comissió del suïcidi, el total de la població que complia una 

mesura d’internament i la proporció entre suïcidi i la població de referència entre el període del 

2014 fins el 2017. Tota la informació s’ha extret a partir de les dades proporcionades pel 

Defensor del Poble en els diversos informes publicats a partir de la informació aportada per les 

Comunitats. Pel que fa a nivell global del període, si fem la taxa en tant per mil es fa palès que 

el 0,38‰ de menors d’entre 14 i 18 que complien una mesura penal d’internament van morir a 

causa d’un suïcidi consumat. O el que vendria a ser el mateix, en cas d’haver-hi 10000 menors 

internats, 3,77 es suïcidarien si es seguís el patró estadístic.  

Taula 2: Els suïcidis entre els menors de centres de justícia juvenil (2014/2017) 

 Número de suïcidis   Població en els centres de menors Taxa de suïcidis (‱) 

2014 1 3975 2,51572327 

2015 2 3976 5,030181087 

2016 1 3977 2,514458134 

2017 2 3978 5,027652086 

 Total: 6 Mitjana: 3976,5 Mitjana: 3,772003644 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Defensor del Poble 
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D’aquestes xifres s’ha de tenir en compte que el propi fet de viure en internament suposa el 

sotmetiment d’un nombre molt major de mesures de seguretat, havent-hi un control més elevat 

i desenvolupant protocols de vigilància i seguretat inexistents pels menors que no estan 

institucionalitzats. A més a més, quan es tracta de factors de risc aguditzats en els centres de 

menors, es fa especial referència als menors que hi són en règim d’internament tancat o 

semiobert. Si tenim en compte que les dades indiquen que cap menor es suïcidà complint una 

mesura d’internament en règim obert, la sobrerepresentació dels suïcidis en centres de justícia 

juvenil seria encara més elevada.  

A partir de les dades descrites podem observar i fer palès que el nombre de suïcidis en els 

centres de menors és més elevat que en la població general, tot i ser en percentatges molt reduïts. 

En la totalitat del període de referència es fa evident que en els centres de menors hi ha més 

suïcidis si ho comparem amb la població genèrica, confirmant així la nostra hipòtesi inicial. 

Malgrat es pot observar que la xifra de suïcidi és més elevada en els menors que compleixen 

una mesura d’internament, per fer-ho més il·lustratiu es pot fer una ràtio. El resultat és de 14,6; 

és a dir, estar dintre d’un centre de menors eleva per 14,6 el risc de morir per suïcidi.  

Malauradament, l’abast del present estudi no permet determinar la casuística de l’exposició a 

aquest risc més elevat. És a dir, el perfil del menor que entra dintre d’un centre de justícia 

juvenil compta amb un bagatge que inclou diferents factors de risc, però paral·lelament 

l’institucionalització que viuen també comporta un factor de risc a tenir en compte. Per tant, 

malgrat es confirma la nostra hipòtesi inicial, no es pot saber fins a quin punt l’augment del risc 

de suïcidi depèn de manera directa al fet d’estar dintre d’un centre.  

b. Les conductes autolítiques i els protocols de prevenció de suïcidi  

Pel que fa al número d’episodis de conductes autolítiques, als informes del Defensor del poble 

s’indica que a l’any 2014 hi va haver un total de 134 episodis de conductes autolítiques, havent-

hi un menor mort per penjament a la Comunitat d’Andalusia. A l’any 2016 hi va haver un total 

de 162 episodis de conductes autolítiques, havent-hi un suïcidi consumat entre les temptatives 

realitzades. Això suposa un augment en comparació a l’any 2015, on hi va haver 96 episodis 

de conducta autolítica. Tot i així, s’ha de tenir en compte que dues de les temptatives 

quantificades a l’any 2015 varen tenir conseqüències mortals. A l’any 2017 hi va haver un total 

de 224 episodis de conductes autolítiques, registrant-se a més a més 3 temptatives de suïcidi i 

2 suïcidis consumats. 
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A l’any 2014 es varen activar un total de 56 vegades els protocols en centres de menors arreu 

de tot l’Estat Espanyol segons informa el Defensor del poble a partir de les dades facilitades 

per les Comunitats i les Ciutats Autònomes. Destaca el cas de La Rioja, on tots els 35 

procediments ordinaris iniciats davant els episodis autolítics que es varen succeir varen donar 

lloc a l’activació del protocol antisuïcidi, destacant que 4 d’ells varen ser atenent l’artícle 63.1 

del reglament “Autolesionarse como medida reivindicativa o simular lesiones o enfermedades 

para evitar la realización de actividades obligatorias”. Al Centre “La Cañada” de Castella La-

Manxa 11 menors varen protagonitzar 27 episodis autolítics pels quals varen activar de manera 

immediata el PSS en un intent de “salvaguardar la vida i l’integritat física del propi menor”. 

Finalment a la Comunitat de Madrid hi va haver 10 episodis d’intents autolítics que suposaren 

l’activació del protocol. A Castilla La-Manxa es varen prendre mesures diferents al Centre 

Regional de Menors Albaidel i al Centre de Menors CIM, decidint traslladar el menor al Cenrte 

“La Cañada”, ja que aquest disposa de places de caràcter terapèutic amb el potencial de tractar 

les causes de les conductes autolítiques de manera més especialitzada. A el Centre “Es Mussol” 

de les Illes Balears també es va prendre la decisió de derivar a un menor a psiquiatria després 

d’un intent d’asfíxia. Finalment a Andalusia es varen donar 4 episodis autolítics sense que 

s’esmenti l’activació del protocol, tot i que un d’aquests suposà la consumació del suïcidi per 

penjament (Defensor del Pueblo, 2015).  

A l’any 2015 es varen aplicar un total de 34 vegades els protocols en centres de menors arreu 

de tot l’Estat Espanyol segons informa el Defensor del poble a partir de les dades facilitades 

per les Comunitats i les Ciutats Autònomes. Destaca el cas de Canàries, on el protocol es va 

activar un total de 23 cops. A Cantàbria es va activar un sol cop sense que arribés a donar-se 

l’episodi autolític, fent-ho per precaució. A Aragó ha estat activat un total de 4 vegades i en el 

moment de l’elaboració de l’informe tots els quatre casos estaven sent tractats transversalment 

per equips tècnics dels centres, per les Direccions Provincials de Benestar Socials, per equips 

de Salut Mental Infanto-Juvenils i per altres recursos externs. A València dos menors del centre 

de Reeducació Pi i Maragall i una menor del Centre de Reeducació Mariano Ribera de Burjassot 

varen entrar durant un temps inclosos en el Protocol de Prevenció de Suïcidis a causa de les 

seves tendències autolítiques, malgrat no van acabar realitzant cap temptativa. A el Centre 

Concepción Arenal de Galicia es va activar el Protocol a un menor al considerar que la seva 

inestabilitat emocional i el seu comportament el pogués posar en risc de suïcidi, substituint 

l’estància al centre per l’internament terapèutic. També a Galícia, al Centre Avelino Montero, 

es va activar un cop al Protocol després que els treballadors presenciessin un escenari pensat 
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per l’execució del suïcidi d’un menor (“El 10/09/15 sobre las 22:15 h., se observa que el menor 

A.B.B. está intentando colgar una sábana en la reja de ventilación y hace gestos de que se iba 

a ahorcar.”, Defensor del Pueblo (2015). En la resta de Comunitats i Ciutats Autònomes no 

esmentades no implica que no hi hagués episodis autolítics, sinó que no es manifesta de manera 

clara i explícita que s’ac6ivàs el Protocol. Destaca especialment el cas d’Andalusia, on es 

recolliren un total de 25 episodis sense indicar en quin nombre de casos es va aplicar o si s’ha 

d’inferir que no es va aplicar en cap moment (Defensor del Pueblo, 2016).  

A l’any 2016 es varen aplicar un total de 66 vegades els protocols en centres de menors arreu 

de tot l’Estat Espanyol segons informa el Defensor del poble a partir de les dades facilitades 

per les Comunitats i les Ciutats Autònomes. El cas més destacat és el de la Comunitat de La 

Rioja, on es va activar el Protocol en tots els 36 episodis comunicats. Les Illes Balears és la 

segona Comunitat Autònoma on més vegades es va aplicar: en 20 dels 54 episodis succeïts al 

Centre Socioeducatiu Es Pinaret i en 1 dels 3 episodis autolítics del Centre Socioeducatiu Es 

Fusteret.   A Astúries es va aplicar en tots els 5 casos detectats. A el Centre Concepción Arenal 

s’activa el Protocol en detectar que un menor fa un intent de penjament amb un llençol a la seva 

habitació. Després de considerar-ho un “acte parasuïcida” l’internament en règim tancat al 

centre és substituït per l’internament terapèutic en règim tancat. A El Centro de Atención 

Específica Montefiz de Galícia, s’activà el Protocol després que una menors es fes talls 

superficials amb finalitats ansiolítiques i en el moment de la publicació de l’informe i en vista 

de la seva conducta, el protocol encara segueix activat. Finalment és important destacar el cas 

d’Andalusia, on es varen produir quatre episodis autolítics sense haver-hi constància que 

s’activàs el protocol en cap cas. Un dels episodis va acabar amb la mort del menor i en el 

moment de la publicació de l’informe el cas estava sent investigat pel Jutjat de Primera Instància 

i Instrucció de Carmona, a Sevilla (Defensor del Pueblo, 2017). 

A l’any 2017 es varen aplicar un total de 81 vegades els protocols en centres de menors arreu 

de tot l’Estat Espanyol segons informa el Defensor del poble a partir de les dades facilitades 

per les Comunitats i les Ciutats Autònomes. Destaca el cas de les Illes Balears, on es va activa 

el Protocol de Prevenció de Suïcidis un total de 44 vegades sobre 18 menors. El segueix Castella 

La-Manxa, on es va activar 28 vegades sobre 22 menors. A València es va activar 5 vegades, 

malgrat fos de caràcter preventiu ja que no hi va haver cap episodi autolític. Finalment, a la 

Rioja es va activar 4 vegades (Defensor del Pueblo, 2018).  
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Gràfic 1: L’evolució dels episodis autolítics i de l’activació dels PPS als centres de justícia 

juvenil (2014/2017) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Defensor del Pueblo 

 

En total es varen aplicar 237 PPS a causa dels 616 episodis autolítics que es varen succeïr entre 

el 2014 i el 2017. Malgrat a l’any 2015 es van reduir els episodis autolítics i, per tant, l’activació 

dels protocols, des d’aquell any la tendència és creixent. A la taula 3 es pot veure com el 

percentatge d’aplicació de protocols en relació a la població institucionalitzada té una tendència 

creixent des del 2015, arribant l’any 2017 al fet que el 2,2% de menors complint una mesura 

d’internament varen entrar dins el protocol de prevenció del suïcidi.  

 

Tabla 3: Percentatge d’aplicació dels PPS en relació a la població dels centres de justícia juvenil 

(2014/2017) 

 Població de referència Activació dels protocols Percentatge d'aplicació de protocols   

2014 3975 56 1,408805031 

2015 3666 34 0,927441353 

2016 3509 66 1,880877743 

2017 3718 81 2,17859064 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Defensor del Pueblo 
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S’ha de tenir en compte que només s’han tingut en compte els protocols comptabilitzats per les 

CCAA i les Ciutats Autònomes que han estat transmesos al Defensor del poble, havent-hi fins 

i tot manca de dades de la comunitat de les Illes Canàries a l’any 2016. A més a més, a la vista 

queden les diferències entre la informació transmesa per les diferents comunitats, ja que algunes 

de les comunitats exposen de manera detallada les circumstàncies dels episodis, mentre altres 

ni tan sols indiquen el número de vegades que va ser activat el PPS. 

El que és important és destacar que hi ha hagut casos que han suposat el replantejament del 

protocol vigent en el centre on es va donar. Aquest és el cas d’un dels centres d’Aragó, on 

després del suïcidi d’un menor a l’any 2015 la investigació va conduir a “la modificación en 

los procedimientos de acogida, en los protocolos de prevención de riesgo de suicidio, propuesta 

de introducción de habitaciones compartidas y programa de formación para el personal 

socioeducativo y para el personal de Seguridad” (Defensor del Pueblo, 2016). Un altre dels 

casos que provocà la modificació del protocol, encara que s’escapi del nostre període de 

referència, és el suïcidi d’un menor de 16 a un centre de Galícia. En el moment dels fets al 2012, 

el centre no comptava amb cap protocol de prevenció dels suïcidis fins a tres mesos després de 

l’incident. El menor hagués presentat 12 dels 18 factors de risc, suficient per entrar a formar 

part del protocol, cosa que denota el marge de millora que hi ha en alguns dels protocols (Pozas, 

2017).   

4. COMPARACIÓ DELS MODELS DE GESTIÓ 

  

a. Comparació de la presència de suïcidis i conductes autolítiques a Catalunya 

i Balears 

Un cop comptabilitzat el número d’episodis que hi va haver per comunitat i el número 

d’activacions del PPS, es pretenia comparar els diferents Protocols de Prevenció del Suïcidi de 

tot l’Estat espanyol. Malauradament, el fet que cada comunitat autònoma tingui les 

competències en matèria d’execució de mesures sense haver-hi un marc comú implica que cada 

centre de cada comunitat tingui un protocol diferent, impedint la comparabilitat. La falta de 

comparabilitat ja es pot percebre a nivell europeu, on l’edat a la que un menor pot ser considerat 

com a responsable penal dels seus actes és molt dispar. L’ordenament jurídic espanyol, d’igual 

manera que el de la majoria de països europeus, indica que l’edat d’imputabilitat penal és de 14 

anys. Si més no, hi ha 9 països on l’edat penal és inferior als 14 anys: a França i Polònia és de 

13 anys, a Irlanda, Holanda, Escòcia i Turquia és de 12 anys i a Anglaterra, Gal·les, Irlanda del 

Nord i Suïssa és de 10 anys (Dünkel, 2015). A Espanya només hi ha dues referències legislatives 
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que generin un marc comú, la LORPM 5/2000 i el Real Decret 1774/2004 on s’aprova la llei 

orgànica anterior. Si ja ens centrem en l’execució de les mesures imposables, es pot reconèixer 

la falta de desenvolupament d’un model de justícia juvenil consensuat i d’una política d’unitat 

estatal (Montero, 2018). Això és degut a la distribució de competències que permet la Llei 

5/2000, que a diferència del dret penitenciari on només passa a Catalunya, obre la porta a que 

hi hagi tants models d’organització com comunitats autònomes hi ha (Vidal Herrero-Vior, 

2010). Després de l’entrada en funcionament de la LORPM hi ha hagut una tendència constant 

a obrir centres de menors de gestió privada – si més no de titularitat pública. El fet que a la llei 

s’elevés l’edat de responsabilitat penal per a ser jutjat com adult dels 16 als 18 anys, va suposar 

l’obertura de nous centres amb caràcter urgent per tal de fer front a les demandes derivades de 

la llei. Així com indica Vidal Herrero-Vior a “Carácter público del Derecho Penal versus 

gestión privada de los centros de reforma de menores” (2010), a l’esborrany del projecte de la 

llei del menor es plantejava que algunes “associacions de barri” col·laboressin amb l’execució 

de mesures com els treballs en benefici de la comunitat i com a nexes entre l’entorn 

institucionalitzat i la societat. Per tant, l’objectiu no era privatitzar els centres de reforma ni 

molt menys transferir la gestió de l’execució de mesures privatives de llibertat.  

Davant la diversitat de models d’organitzacíó del sistema juvenil a Espanya, el present estudi 

no té l’abast, les eines ni els mitjans per procedir a la comparació de tots ells. El que sí que es 

pot comparar emperò és les diferències entre dos models que tenen una dependència orgànica 

dels sistemes de justícia juvenil diferents: un en que protecció i reforma depenen serveis socials 

i un que forma part de la Justícia i que, per tant, no es gestiona paral·lelament amb la protecció 

de menors. A més a més, també es poden diferenciar els centres en funció de la gestió que tenen. 

Hi ha, per tant, centres de gestió pública, on els serveis que es donen emanen de personal que 

depèn de l’administració i centres de gestió privada, on la direcció i els serveis que presten 

emanen de personal que no depenen de l’administració. També hi ha centres de gestió mixta, 

on la direcció correspon a personal que depèn de l’administració, tot i que els serveis que 

presten als menors es duu a terme per personal que no depèn de l’administració (Montero, 

2008). 

Per tal de comparar dues Comunitats totalment oposades he escollit Catalunya i les Illes 

Balears. A Catalunya els centres de justícia juvenil es situen dintre de la justícia i els centres 

són de gestió pública. Només Catalunya, Extremadura i Ceuta presenten un model on la 

titularitat i la gestió són públiques (Vidal Herrero-Vior, 2010) . En canvi, a les Illes Balears hi 
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ha una dependència orgànica dels serveis socials en matèria de justícia juvenil, per la qual cosa 

la protecció i la reforma dels menors depenen del mateix servei. 

En la següent tabla es pot observar la comparació entre Catalunya i les Illes Balears respecte 

els episodis autolítics, els suïcidis i les activacions del Protocol de Prevenció del Suïcidi.  

 

Gràfic 2: Comparació entre Catalunya i les Illes Balears: Activacions dels PPS, suïcidis i 

episodis autolítics en els centres de Justícia Juvenil (2014/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Defensor del Pueblo 

 

En el període de referència podem veure com els episodis de conductes autolítques són molt 

més elevats a les Illes Balears que a Catalunya, malgrat en l’última comunitat la població dels 

centres sigui més gran. En cap cas s’ha indicat que a Catalunya s’activàs el PPS en els informes 

del Defensor del Poble, però a partir d’altres línies d’investigació s’ha pogut constatar que sí 

s’han aplicat, tot i que no quantes vegades s’ha fet. Paral·lelament, hi ha altres elements que 

poden resultar ser interessants per tal dur a terme la comparació entre els models, com les 

queixes que hi ha, el número de fugues, etc.  

b. EL MODEL BALEAR 

Els Serveis Socials, concretament l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), és l’encarregat 

de gestionar els expedients dels menors que estan en protecció i els menors que compleixen una 

sanció penal. Els Serveis Socials va fer una transferència de competències i els casos que 

impliquen a la Justícia Juvenil passen pel Govern de les Illes i els casos de tutela i protecció 

pels diferents Consells Insulars (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). La gestió dels 

centres és privada, ja que són gestionats per la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, una 
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fundació pública. Després d’indagar, es descobreix que la Fundació Nazaret rep menors des de 

fa un any que, estant dintre del circuit de protecció de menors, estan complint mesures judicials 

d’internament.  

Així com s’indica a la pàgina web del Govern de les Illes, el pressupost general de les Illes 

Balears destinat a les mesures judicials i la prevenció del delicte en matèria juvenil a l’any 2017 

fou de 12.336.129 euros. Aquest pressupost és gestionat per la Fundació S’Estel en funció de 

les previsions que es fan any rere any. En el cas de la Fundació Nazaret, la principal via de 

finançament és la concertació de places per menors amb l’IMAS; malgrat també rebin altres 

subvencions i donacions. Tenint en compte que es va sentenciar a 619 menors a 1288 mesures, 

la inversió per menor en llur any fou de 19.929 euros.  

La majoria de la població de menors complint una mesura d’internament es concentren a 

Mallorca. El Centre Socioeducatiu Es Pinaret és el centre més gran (12.000 m2) i segons la seva 

pàgina web tenen plaça per a 46 “menors que compleixen mesures judicials en règim tancat, 

semiobert, obert, terapèutic i de cap de setmana” (FISE, 2014). Malgrat el que diuen, informació 

més recent del 2016 elaborada pel Defensor del Poble indica que hi havia un total de 56 places. 

Tot i l’augment de places, el Defensor denuncia que en el moment que varen fer la visita hi 

havia 71 menors al centre, superant la seva capacitat en 15 places. Des de la pròpia Fundació 

reconeixen la problemàtica i admeten que els últims anys l’ocupació del centre ha estat molt 

per sobre de la seva capacitat, “havent hagut d’habilitar espais no pensats per a residència de 

menors i joves”. Precisament, el Centre Socioeducatiu Es Mussol es va obrir per tal de 

descongestionar Es Pinaret amb 12 places extres a l’illa. El Centre Socioeducatiu Es Fusteret 

també compta amb capacitat per a 12 menors complint una mesura d’internament. Amb dades 

del 2016 també s’indica que la capacitat de Es Mussol i Es Fusteret ha passat a ser de 15 en 

ambdós llocs.  

Si més no, és important destacar que des de l’any 2014 fins el 2017, un total de 3 menors varen 

complir una mesura privativa de llibertat a una altre comunitat de l’Estat espanyol tot i tenir 

residència fixe a les Illes Balears (Defensor del Pueblo, informes del 2014 fins el 2017). D’igual 

manera, també cal tenir en compte que està previst un augment de 30 places al Centre Es Pinaret 

i s’està construint un centre a la Part Forana, el primer que no es situa a Palma de tot Mallorca. 

El centre d’Inca està pensat pels menors més conflictius que entren dins el circuit de protecció, 

barrejant a menors pendents de resolució de la mesura ferma amb menors sense antecedents 

(Ferragut, 2017) 
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En referència a la mitjana de temps que passen els menors en centres d’internament, tan en 

qualitat de cautelars com de sentències fermes, fou de 10,057 mesos (o 301,71 dies) entre el 

període de 2012 fins el 2017.    

Pel que fa al nombre de fugues i no retorns, entre el 2014 i el 2017 hi va haver un total de 50 

fugues i 260 no retorns; essent la majoria dels menors implicats usuaris de Es Pinaret. La 

mitjana de fugues o evasions fou de 12,5 per any, mentre que la mitjana de no retorns fou de 

65 per any.  

És important recordar que cada centre gestiona el risc de conductes autolítiques i suïcides de 

manera independent en no haver-hi uns marc de referència nacional. En el cas de la fundació 

Nazaret es segueix de manera sistemàtica el seu protocol de prevenció de conductes 

autolítiques. Així com ens informa el coordinador del projecte Quart Creixent, abans de 

l’entrada al centre del menor ja es recullen tots els informes disponibles sobre l’individu així 

com també es fa una valoració del cas del menor a partir de les entrevistes inicials. Una vegada 

l’usuari entra al centre residencial hi ha un període de tres mesos d’observació per tal de recollir 

i puntualitzar una sèrie d’indicadors i elaborar així el PEI. Així com destaca José Manuel 

Álvarez, “se incluyen verbalizaciones de la persona menor de edad, marcas o cicatrices y 

incidentes relacionados con autolisis o tentativas de suicidios”. En cas que es trobin indicis 

suficients es fa una valoració de risc i s’actua en conseqüència. El grau de risc (baix, mitjà o 

alt) ve marcat per una descripció dels pensaments, verbalitzacions i comportaments propis de 

cada grau, en funció del qual es desenvoluparan una sèrie d’actuacions. En el nivell de risc baix 

es manté una vigilància a càrrec dels educadors, es fa un seguiment setmanal amb el psicòleg 

del centre i una mensual al psicòleg de l’IMAS i es procedeix a una reestructuració cognitiva a 

partir de la psicoeducació sobre les conductes autolítiques, la contenció i gestió de les emocions 

i la inculcació de tècniques de relaxació. En el nivell de risc mitjà es segueixen les mateixes 

actuacions que en el risc baix, però les visites al psicòleg de l’IMAS són setmanals. A més, 

situen al menor en una habitació compartida amb un company de confiança es registren i retiren 

instruments que puguin ser utilitzats per finalitats autolítiques i la reestructuració cognitiva 

també potencia les tècniques de resolució de problemes i l’exploració de la ideació suïcida. En 

cas que el risc sigui alt, es mantenen les mateixes actuacions que en el cas del risc mitjà. A més, 

es fa un control de psiquiatria per tal de valorar el tractament farmacològic a seguir, i 

s’incrementen les visites al psicòleg del centre en dues setmanals. En tots els casos s’informa a 

les persones relacionades amb menor de la seva inclusió al protocol. Pel que fa al PPS dels 

centres que gestiona la Fundació s’Estel, ha estat impossible tenir-hi accés perquè “a hores d’ara 
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s’està revisant el protocol de suïcidi”. Si més no, una educadora social que va treballar al centre 

Es Pinaret al 2018, indica que hi ha un model de contenció amb dues habitacions que els aïlla 

de la resta dels menors i romanen sota observació i vigilància. Només tenen contacte amb 

l’educador i estan allà el temps es consideri pertinent, “de vegades una setmana o més depenent 

de la seva evolució”. Explica també que es fa un acompanyament similar al que es fa al centre 

Quart Creixent, però l’acompanyament psiquiàtric es dona de manera externa al centre ja que 

no hi ha cap treballador en plantilla. 

Gran part de les queixes i aspectes de millores que s’impulsen des d’organismes públics té a 

veure amb l’organigrama i el funcionament que hi ha actualment. Quan parlem del sistema 

balear, no podem obviar el fet que protecció i justícia juvenil queden englobats sota els Serveis 

Socials, malgrat després la gestió recaigui sobre organismes diferents. El per què no es pot 

obviar s’explica sobretot pels centres de Menorca i Eivissa. Joan Marc Tur Roig, director de la 

Oficina de Defensa dels Drets del Menor, va manifestar que a l’únic centre de l’illa d’Eivissa, 

Sa Coma, hi acaben entrant menors dintre del circuit de protecció i menors que compleixen una 

mesura penal d’internament. Això acaba distorsionant la visió que es té dels menors que 

accedeixen al centre, sent estigmatitzats per presumptes conductes delictives que mai han 

comès. Al centre s’acaben barrejant dos principis d’intervenció molt diferents: el principi de 

protecció i l’educatiu. Amb aquesta barreja no poden donar resposta a les necessitats de cada 

perfil de menor, havent-hi interferències dels dos principis (García, 2015). A més de lluitar per 

l’obertura d’un nou centre, Tur traslladà al Consell la necessitat de diferenciar entre el centre 

de protecció i el centre de primera acollida, que és normalment per on passen els menors que 

han comès alguna infracció i que poden “alterar els nins amb mesures de protecció” (Alcántara, 

2015). Els menors també exposen el que implica per ells residir a un centre de menors amb tots 

els prejudicis que això suposa. Una de les noies que viu al centre de Sa Coma des dels 12 anys, 

va explicar que quan es disposava a cercar feina als 16 anys i explicava que necessitava la firma 

del Consell al viure a un centre residencial, l’interès de l’empresa contractant desapareixia 

malgrat ella assegurés que no es tractava d’un “centre correccional” (Riera, 2016.  

En relació als episodis on la vida del menor està en risc, destaca que a la visita feta pel Defensor 

del Poble a Es Pinaret al 2016 el centre no comptés amb un aparell desfibril·lador per possibles 

emergències (Defensor del Pueblo, 2016). 
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c. EL MODEL CATALÀ 

Catalunya és una de les comunitats que gestiona els expedients dels menors que reben una 

sanció penal a través del Sistema de Justícia Juvenil, quedant clarament diferenciats els casos 

de protecció dels menors amb els que compleixen una sanció educativa penal.  A més, la gestió 

que es fa dels centres és totalment pública.  

Així com s’indica al Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la comunitat destinà 

poc més de 28 milions d’euros euros pels Serveis de Justícia Juvenil i atenció a les persones 

afectades pel delicte.  En els Pressupostos no es diferencia la quantia destinada a cada tipus de 

mesura imposable sobre el menor, per la qual cosa no s’especifica quant s’inverteix als centres 

d’internament. Tenint en compte que es varen sentenciar a 1862 menors a 3949 mesures, la 

inversió per menor en llur any fou de 15.166 euros. La diferència amb les Illes és que a les 

Balears hi ha una inversió de 4762 euros més per menor. Així i tot s’ha de destacar que en el 

cas de Catalunya s’han tingut en compte tots els menors independentment de la sanció penal i 

l’internament té un cost molt més elevat que els treballs en benefici a la comunitat, per exemple.  

En referència a la mitjana de temps que passen els menors en centres d’internament, tan en 

qualitat de cautelars com de sentències fermes, fou de 3’8  mesos (o 115,15 dies) entre el període 

de 2014 fins el 2017.   La diferència amb les Illes és molt gran, ja que allà la mitjana de temps 

és sis mesos més elevada, quasi el triple en relació a Catalunya (2,6).   

Pel que fa al nombre de fugues i no retorns, entre el 2014 i el 2017 hi va haver un total de 33 

fugues i 45 no retorns. La mitjana de fugues o evasions fou de 8,5 per any, que si ho comparem 

amb Balears implica que per cada fuga que es dona a Catalunya a les Illes se’n dona 1,5 més.  

A més, la mitjana de no retorns fou de 11 per any, essent molt més àmplia la diferència a la 

Comunitat Balear, que fou de 65. Això suposa que per cada no retorn que es va donar a 

Catalunya entre el 2014 i el 2017, a les Illes n’hi havia quasi 6 més.  

A l’any 2014 hi va haver una redistribució dels centres d’internament, havent-hi entre 307 i 318 

places distribuïdes entre 8 centres. El més gran és el Centre Educatiu Can Llupià, amb una 

capacitat màxima de 128 interns. El segueix el CE L’Alzina, amb 90 places de capacitat i el CE 

El Segre, amb 45. La resta – Unitat Terapèutica (Els Til·lers), CE Oriol Vadia, Residència Folch 

i Torres, Pis d’Inserció de Barcelona i CE Montilivi – tenen entre 5 i 14 places disponibles. La 

nova distribució implicà el tancament del CE Els Til·lers (la unitat terapèutica del centre es 

manté) i del Pis d’Inserció de Girona, que entre ambdós sumaven 66 places d’internament. Per 

tal de redistribuir els menors, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya elaborà un 
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informe explicatiu on s’indica les premisses que es van seguir. En primer lloc, varen partir de 

la premissa que l’increment de les places dels centres que havien d’augmentar la capacitat per 

donar acollida als menors s’havia d’ajustar “a les possibilitats d’espai real que oferia cada 

centre”, convertint en dobles algunes habitacions o recuperant dependències buides que podien 

ser utilitzades amb una funció residencial. Al centre Can Llupià es varen redimensionar les 

habitacions, “que permeten acollir fins a quatre menors de forma suficientment amplia”. L’altre 

premissa a seguir va ser la dotació de places, és a dir, traslladar els professionals als centres on 

les places varen augmentar amb l’objectiu de complir amb els estàndards d’atenció educativa 

individualitzada. Des de l’informe expliquen que comportarà una disminució de la despesa 

(Clavaguera Vilà, 2014). És interessant destacar que, a diferencia de les Illes, cap menor es va 

desplaçar a una altra comunitat per complir amb una mesura d’internament entre 2014 i 2017.  

Quan parlem de la gestió que es fa del risc de conductes autolílitques i suïcides a Catalunya, cal 

deixar constància que és de les millors CCAA – si no la millor – a l’hora de detectar i gestionar 

llur risc. Això es deu a l’homogeneïtzació a nivell autonòmic que es fa de les eines de valoració 

sobre el risc de reincidència i de violència tant en els centres penitenciaris com els centres de 

justícia juvenil. El SAVRY (Structured Assessment of Violent Risk in Youth, de Bartel, Forth 

i Borum, 2003) és l’instrument que la direcció general de menors ha establert com a eina per a 

la valoració del risc de violència i conducta delictiva de menors d’entre 12 i 18 anys des de 

l’any 2006 (Poch Pallarols & Zaplana Macías, 2017). El Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada (CEFJE) fou l’encarregat de la traducció al català i al castellà, introduint-se al 

sistema espanyol. Hi ha diferents models d’eines per a la valoració del risc de reincidència i/o 

de violència, però aquest està especialment pensat per valorar el risc en adolescents (Fora, 

2012). La importància del SAVRY rau en la seva capacitat “d’avaluar uns determinats factors 

de risc i de protecció que la recerca empírica considera de rellevància en la comissió de noves 

conductes delictives” (Romera, 2014). Hi ha un total de 24 factors de risc i 6 factors de protecció 

que són avaluats a partir d’entrevistes semi-estructurades en el moment d’ingrés del menor. El 

que ens interessa realment per al present estudi és que un dels factors de risc històrics amb el 

que es basen és l’existència d’intents d’autolesió o de suïcidi. A més, el SAVRY també té la 

capacitat d’identificar les necessitats claus en un cas determinat a partir de les característiques 

personals, socials, laborals, familiars o sanitàries del menor. Entre elles, es pot determinar la 

necessitat d’incidir sobre un risc imminent pel menor com és la ideació autolítica (Fora, 2012).  

El SAVRY serveix com a eina de detecció en el moment que el menor entra en contacte amb 

la Fiscalia, i, per tant, abans de la possible entrada d’un menor a un centre d’internament. Un 
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cop el menor entra a un centre, la detecció i l’avaluació es fa o bé durant l’exploració mèdica 

inicial o bé durant la primera setmana d’estada amb la intervenció imprescindible del psicòleg. 

El Protocol de Prevenció del Suïcidi és activat per l’equip directiu a instàncies dels 

professionals que treballen amb el menor. La detecció i la consegüent prevenció del risc de 

suïcidi es basa en “la valoració de variables preexistents (primarietat delictiva, antecedents de 

conductes autolítiques, absència de suport familiar, antecedents psicopatològics, etc.) i/o 

sobrevingudes (canvi de centre, ruptura de parella, pressió excessiva de grup, etc.) prèviament 

definides” (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2018).  

El psicòleg té la funció de coordinar la intervenció i el menor és reunit amb l’equip psiquiàtric 

alhora que el treballador social informa a la família de la inclusió del menor en el protocol. La 

intensitat de la intervenció ve determinada per cada cas, i és imprescindible que el menor accepti 

que s’enfronta a una dificultat (Poch Pallarols & Zaplana Macías, 2017). A partir d’aquí es fa 

un seguiment del cas del menor i, en cas de ser necessari, també hi intervindrà  CSMIA.  

Des dels organismes públics indiquen que la llei 5/200 reguladora de la responsabilitat penal 

dels menors atribueix a les entitats gestores la responsabilitat de vetllar per la vida dels menors 

i joves internats (art. 56.2 a). Amb compliment amb el que indica l’article, fan palès la necessitat 

de desenvolupar els procediments i les actuacions necessàries encaminades a la detecció del 

risc de conductes suïcides i autolítiques dels menors en internament, avaluant el risc detectat i 

incloent el menor en el programa d’actuacions de carácter preventiu pertinente. El PPS té com 

a funció l’establiment “de vies ordenades per a la transmissió de la información i l’actuació 

coordinada de tots els professionals, sistematizant la documentació i la informació sobre els 

casos detectats per permetre’n l’avaluació” a més de determinar el programa que s’ha d’aplicar 

en funció del risc per tal de prevenir-les (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 

2018). 

Pel que fa als aspectes a millorar o les queixes registrades, al Centre de Can Rubió a Barcelona 

demanen molta més atenció, afirmant que “Quan em vaig autolesionar no em varen fer ni cas” 

(Defensor del Pueblo, 2009). Arran de les visites fetes pel Mecanisme Català de Prevenció de 

la Tortura  a la Unitat Terapèutica Els Til·lers, l’MCPT constata la necessitat de millorar el 

seguiment que es fa als menors intervinguts que pateixen trastorns de conducta, sobretot en 

relació al consum de tòxics. A més és important destacar que es demana la necessitat d’avaluar 

“la idoneïtat de les mesures concretes que s’apliquen”, ja que el tipus de mesures correctores 

aplicades podrien vulnerar els drets dels menors (Síndic de Greuges, 2018).  A Can Llupià i al 
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CE l’Alzina – els dos centres que, com s’ha esmentat abans, varen augmentar la seva capacitat 

a base d’augmentar les places per habitació – l’MCPT declarà que l’alta ocupació que tenen 

ambdós centres en l’actualitat pot afectar al principi de reinserció al haver-hi una intervenció 

més disciplinària. A un informe elaborat al 2012, el Síndic ja alertava que l’atenció i la 

intervenció individualitzada que es dona als menors pot quedar afectada per la grandària dels 

centres tot i l’ampliació de la plantilla de professionals. A més, poden incórrer en la vulneració 

del dret a la intimitat dels menors recollit a les Regles de les Nacions Unides per a la protecció 

dels menors privats de llibertat, on es recomana dividir les habitacions en petits grups i en la 

mesura que sigui possible, d’individualitzar els dormitoris. Malgrat la queixa i la recomanació 

presentada pel Síndic, la redistribució es va acabar donant en detriment del benestar dels menors 

(Síndic de Greuges, 2012).  

A més, segons el Síndic de Greuges, al 2015 hi va haver 12 persones afectades per agressions 

o abusos sexuals en centres de menors, deixant molt de marge de millora en aquest aspecte 

fonamental per a la vida dels menors (Síndic de Greuges, 2016).  

Finalment, en referència a la recerca que es realitza és important destacar la feina que fa el 

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Catalunya en 

matèria de justícia juvenil, elaborant diversos informes de tipologia diferent. Contrasta molt 

amb la manca de recerca existent a l’autonomia balear.  

 

5. CONCLUSIONS I  RECOMANACIONS 

 

A través de la comparació amb la població espanyola d’entre 15 i 19 anys que no està complint 

cap mesura penal, es confirma la nostra hipòtesi inicial: complir una mesura incrementa per 

14,6 el risc de suïcidi consumat entre els menors. Malgrat en el present estudi no es pugui 

calcular fins a quin punt el risc és degut al bagatge que porten els menors abans d’entrar al 

centre, a la pròpia institucionalització o a una barreja d’ambdues coses; el resultat és igualment 

significant. Cada any es comptabilitzen casos de suïcidi a centres de menors malgrat l’existència 

de PPS en tots els centres de justícia juvenil. Això denota que hi ha marge de millora en certs 

protocols, ja que no resulten efectius per erradicar el suïcidi en un espai on les mesures de 

seguretat són molt majors que a les que s’exposa a menors no institucionalitzats. Fins i tot s’han 

donat casos on el suïcidi d’un menor ha portat a la modificació del PPS, evidenciant que hi ha 

marge de millora en molts d’ells. Hi ha una necessitat latent de l’estandardització a partir de 
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premisses mínimes als centres de justícia juvenil en referència a la capacitat dels centres, a les 

línies d’actuació i al propi PPS. La manca d’estàndards mínims contrasta amb els centres 

penitenciaris, on sí que hi ha desenvolupada una política consensuada i aplicada a nivell estatal. 

Tenint en compte que l’Estat ha de vetllar per la vida de totes les persones complint una mesura 

d’internament, i més si tenim en compte que es tracta de menors d’edat, és necessària la 

generació d’estàndards que permetin la comparació entre comunitats i l’avaluació de les 

pràctiques que es fan. 

Pel que fa als models de gestió es fa palès que, malgrat les Illes inverteixin més en cada menor, 

el número d’episodis autolítics, de fugues, de no retorns és molt més elevat que en el sistema 

de justícia juvenil català. A més, la manca de capacitat per fer front al número de menors amb 

mesures d’internament és també més accentuada a les Illes, essent pertinent replantejar el model 

hodiern de la Comunitat. La situació és especialment preocupant a Eivissa i Menorca, on la 

manca de centres diferenciats entre protecció i reforma porta a l’estigmatització de menors que 

entren dintre del circuit de protecció. A banda de fer els esforços pertinents per evitar l’estigma 

de complir una sanció penal, s’ha d’apostar per no institucionalitzar més menors del que tocaria. 

Pel que fa a l’externalització de la gestió dels centres, s’ha de destacar que, malgrat en el 

moment d’elaborar-se la Llei 5/2000 era necessari tenint en compte la manca de capacitat dels 

centres existents, es podrien fer passes per retornar els centres a la gestió pública. Tot i així, 

l’excepció es troba en la seguretat dels centres, que en no tenir una oposició pública concertada 

ara mateix és imprescindible la privatització del servei.  

Finalment, s’ha de potenciar la recerca en matèria de justícia juvenil, ja que la principal 

limitació del present estudi ha estat el difícil accés a les dades, que a sobre, són poques. S’ha 

de millorar el flux d’informació intracomunitària i potenciar la implicació dels organismes 

públics a l’hora de vetllar per les necessitats del menor. Paral·lelament, tot i tenir en compte 

que es tracta d’un àmbit que implica persones menors d’edat i que, per tant, s’ha de tenir 

especial cura de la protecció i l’ús que es fa de les dades, és fonamental millorar la transparència.  
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ANNEX 

A part de les entrevistes que es reproduiran a continuació també s’han fet intents de posada amb 

contacte amb altres persones, entre elles la Cap de Menors de les Illes. Al no haver rebut 

resposta no s’inclouen al present annex.  

Entrevista 1: José Manuel Álvarez Simó, coordinador del projecte Quart Creixent. Entrevista 

via correu electrònic. 

1. ¿Des de cuándo se hace cargo el centro de menores cumpliendo sanciones penales? 

Quart Creixent es un Servicio residencial concertado con el Institut Mallorquí d’Afers Socials 

y por lo tanto ligado al sistema de protección. Desde hace un año se nos ha derivado personas 

menores de edad que están cumpliendo medidas judiciales, pero siempre procedentes del 

circuito de protección de menores. 

 2. ¿Tenéis plazas reservadas para los menores que cumplen sanciones penales o siguen el 

procedimiento de entrada ordinario? 

No existen plazas reservadas para menores con medidas judiciales. Las catorce plazas están 

asignadas para personas menores de edad con un expediente de protección, independientemente 

si tienen medidas judiciales o no. 

3. ¿Están todas las plazas cubiertas? 

Actualmente todas las plazas están cubiertas. 

4. Cundo un menor entra en el centro, ¿Se sigue algún protocolo de detección y prevención de 

conductas autolíticas o del suicidio? 

Seguimos un protocolo de prevención de conductas autolíticas. Cuando una persona menor de 

edad accede al recurso residencial se recaba información mediante los informes previos que 

recibimos, las reuniones de presentación de caso y las entrevistas iniciales y una vez ha 

ingresado, existe un periodo de tres meses de observación en donde se recogen una serie de 

indicadores para diseñar el PEI. Entre ellos, se incluyen verbalizaciones de la persona menor 

de edad, marcas o cicatrices y incidentes relacionados con autolisis o tentativas de suicidios. En 

caso de hallarse indicios, se realiza una valoración del riesgo y se actúa en consecuencia. 

5. ¿Qué procedimiento se sigue en caso de detectarse un episodio de carácter autolítico, de 

ideación suicida o de incluso tentativa de suicidio?  
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Cuando se detectan indicios de autolisis o ideación suicida se incluye a la persona menor de 

edad en el protocolo de prevención de autolisis, siempre informando a los responsables del 

expediente. 

 

Una vez que el menor está dentro del protocolo, se realizará la intervención por el grado de 

riesgo. Se dividirá éste en tres grados, bajo, medio y alto. En cada nivel vendrá determinado 

por una descripción de los pensamientos, verbalizaciones y comportamientos, seguido de una 

serie de actuaciones adecuadas al riesgo. 

NIVEL BAJO 

Descripción: 

o Verbaliza que alguna vez ha realizado conductas auto líticas para tranquilizarse. 

o Las conductas lesivas han aparecido de forma poco habitual. 

o Las conductas auto lesivas son de poca gravedad. 

Actuaciones: 

o Vigilancia a cargo de los educadores de turno. 

o Informar a personas relacionadas con la persona menor. 

o Sesión con el psicólogo/a del centro semanal y visita mensual al psicólogo/a de 

referencia en el IMAS. 

o Psicoeducación a la personoa menor sobre las conductas autolíticas, predisponentes y 

consecuencias. Reestructuración cognitiva. 

o Contención emocional y gestión de las emociones. 

o Técnicas de relajación. 

 

NIVEL MEDIO 

Descripción: 

o Verbaliza la necesidad de autolesionarse de forma habitual. 

o Se detectan comportamientos autolesivos de forma habitual. 

o Las autolesiones son de gravedad leve-medio. 

Actuaciones: 

o Vigilancia a cargo de los educadores de turno. 
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o Informar a personas relacionadas con el menor. 

o Situar al menor en habitación compartida con la persona menor de confianza. 

o Registro y retirada de instrumentos que puedan ser utilizados para las autolesiones. 

o Sesión con el psicólogo/a del centro semanal y visita semanal al psicólogo/a de 

referencia en el IMAS. 

o Psicoeducación de la persona menor sobre las conductas autolíticas, predisponentes y 

consecuencias. Reestructuración cognitiva. 

o Contención emocional y gestión de las emociones. 

o Técnicas de relajación. 

o Técnicas de resolución de problemas. 

o Exploración de la ideación suicida. 

 

NIVEL ALTO 

Descripción: 

o La persona menor realiza conductas autolíticas muy frecuentes. 

o Las autolesiones son de gravedad. 

o Muestra altos grados de ansiedad e impulsividad. 

o El menor ha comenzado a manifestar ideaciones suicidas. 

Actuaciones: 

o Control por parte de psiquiatría para valorar un tratamiento farmacológico. 

o Seguimiento continuado por parte de un educador. 

o Eliminación de elementos peligrosos dentro de la habitación. 

o Situar a la persona menor en habitación compartida con una persona menor de 

confianza. 

o Sesión con el psicólogo/a del centro dos veces por semana y visita semanal al 

psicólogo/a de referencia en el IMAS. 

o Psicoeducación al menor sobre las conductas autolíticas y/o suicidas, predisponentes y 

consecuencias. Reestructuración cognitiva. 

o Contención emocional y gestión de las emociones. 

o Técnicas de relajación. 

o Técnicas de resolución de problemas. 

o Exploración de la ideación suicida. 
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6. ¿Cómo se financia la Fundación? ¿Qué vínculo tiene con el Gobierno de las Islas Baleares? 

La fundación tiene varias vías de financiación. La más importante es la concertación de plazas 

con el IMAS. También se accede a subvenciones, donaciones y financiación propia. 

7. ¿Qué impacto crees que genera el hecho de combinar el circuito de protección de menores 

con menores que viniendo también del circuito están cumpliendo una medida judicial penal? 

Pues no te podría decir que impacto tiene, ya que no diferenciamos entre unos y otros. La verdad 

es que tendríamos que ir caso por caso, ya que influyen muchos factores, independientemente 

de si están cumpliendo medidas judiciales o no.  Actualmente, los usuarios que tenemos con 

medidas judiciales están relacionados con violencia familiar y conductas delictivas leves que 

son consecuencia de una situación de desprotección (desamparo, negligencia, etc…). 

Realmente son un perfil de menores con el que ya trabajábamos (simplemente que ya llegan 

con una condena del juzgado de menores). 

 

Entrevista 2: Antonia Cerdà, directora de les Llars del Menor de l’IMAS. Entrevista telefònica. 

Entrevistadora: Bon dia! M’han fet arribar es teu contacte des de l’IMAS. Cridava per tal de 

resoldre uns quants dubtes que tenc sobre es sistema de protección dels menors i els centres de 

justicia juvenil. 

Antònia Cerdà: Sí, clar, per què voldries s’informació? 

Entrevistadora: Som una estudiant de Dret que està fent es seu TFG sobre els centres de les Illes 

i Catalunya en un intent de comparar els dos models de gestió. 

Antònia Cerdà: Perfecte, això és molt fàcil. Es temes de reforma, que li deim noltros, és de 

justícia vaja; els duu íntegrament el Govern Balear. I tot lo que és protecció ho duen els 

Consells, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.  

Entrevistadora: I hi ha algun punt on els dos àmbits convergeixen en un mateix espai, és a dir, 

hi ha algun moment on protecció i reforma quedin entrellaçats. 

Antònia Cerdà: No passa mai, però sí que pot passar que qualque menor que está en protección 

cometí qualque delicte. Passen pes jutats i si han d’entrar a Pinaret o a mesures obertes ho fan, 

com qualsevol altre nin. Com que són nins tutelats, perquè noltros tenim nins amb tutela i nins 

amb guarda (quan hi ha complementarietat amb els pares). Si són nins amb guarda i entren a 

Pinaret, evidentment sa guarda la tenen els pares i ja depenen d’ells. En cas que ingressi un nin 
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tutelat, noltros el seguim tenint tutelat fins que surt d’allà, llavors el tornam a tenir en protecció. 

Això vol dir que mentre sigui allà noltros ens hem de fer càrrec de ses despeses: roba o lo que 

demani Pinaret. 

Entrevistadora: Una última pregunta, així com hi ha dades sobre la capacitat dels centres de 

justicia juvenil, no hi ha dades de la capacitat dels centres de protecció. 

Antònia Cerdà: No mos movem per capacitat. Quan se firma una guarda tenim dues opcions: 

s’acolliment familiar o institucional residencial. Sempre s’investiga primer s’acolliment 

familiar. Se tracta de mirar si hi ha qualcú dins sa família que se pugui fer càrrec des menor i 

sinó tenim es programa de Famílies Cangurs, per evitar que es petits de 0 a 3 anys no hagin 

d’anar a un centre i pugui anar a una família que no és sa seva. Se fa per evitar s’internament. 

Tots es que no puguin anar amb famílies o no en tenguin, passen a un centre. De places a centres 

en tenim unes 280, però no feim feina amb places. L’any 2018 hi ha hagut un increment de 

menors extrangers no acompanyats, i mos hem vist obligats a obrir dos nous centres de 8 places 

cada un. Noltros no funcionam per places disponibles, sinó per necessitat. També hi ha nins que 

tenen transtorns i cercam centres on puguin estar i pagam factura. Tenim centres concertats, 

però en casos de necessitats molt especifiques cercam es centre que millor s’adapti, fins i tot a 

sa península.  

Entrevistadora: D’acord, moltes gràcies pel teu temps.  

 

 

Entrevista 3: Francisca Maria Figuerola, extreballadora del Centre Socioeducatiu Es Pinaret. 

Entrevista telefònica. 

Entrevistadora: Bon dia, com estàs? Sóc na Mariantònia Coll i m’han passat es teu contacte per 

veure si me podries ajudar amb el meu TFG. 

Francisca Maria: Sí sí, ja m’han informat. Què vols que t’expliqui exactament? 

Entrevistadora: Ho estic fent sobre els centres de justícia juvenil, concretament sobre les 

conductes autolítiques i els suïcidis.  

Francisca Maria: T’explic, perquè no tenc massa temps ara mateix. Els mesos que hi vaig fer 

feina no hi va a ver moltes incidències autolesives, només dues. En aquest cas se va cridar a 

s’ambulància i varen traslladar es menors a s’hospital. Per quan retornen, se’ls duu a un mòdul 
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apart, es mòdul de contenció. Allà hi van tan menors que generen problemàtiques com agredir 

a un professional, a un company, etc. Bàsicament quan estan en una situació de nirvis i angoixa 

que no es pot tractar si hi ha interferència dels altres menors. Per això els de seguretat els duen 

allà. 

Entrevistadora: Me podries descriure com és aquesta habitació i qui ho gestiona? 

Francisca Maria: Se tracta d’un mòdul amb dues o tres habitacions on se’ls aïlla totalment de 

la resta de menors. No tenen contacte amb ningú, només amb s’educador que està allà en mode 

d’observació i els guardes de seguretat. Són habitacions molt petites on només hi ha un llit de 

ciment i un matalàs. Poden estar allà des d’una setmana fins a un mes, en funció de s’evolució 

que s’observi des de psicologia o, en certs casos, psiquiatria.  

Entrevistadora: Hi ha cap protocol que ho expliqui tot? 

Francisca Maria: Sí, hi que hi ha un protocol redactat, però jo no hi vaig tenir accés.  

Entrevistadora: D’acord, moltes gràcies pel teu temps.  

 


