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DOCUMENT 1:  PLA DE TREBALL TPS 2016 

1. INTRODUCCIÓ 

 

La Taula de Participació Social (TPS) de Departament de Justícia es defineix en l’Ordre 

JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació social en l'àmbit penal i 

penitenciari1. 

La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari actua com a òrgan consultiu i de 

relació entre el departament competent en matèria d’execució penal i les entitats 

col·laboradores i de voluntariat, que treballen en els processos de reinserció social a Catalunya, 

amb la finalitat de coordinar la participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania. 

Funcions de la TPS:  

a) Aportar informació i obrir processos de participació amb la representació de la part 
social de la Taula en tots aquells aspectes estratègics de la política penitenciària que 
siguin rellevants per a la seva actuació. 
 

b) Proposar, avaluar el funcionament i fer propostes de millora de les línies 
generals, dels circuits i dels canals de comunicació que han d’enquadrar la relació de 

col·laboració entre ambdues parts. 

c) Proposar estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i 
rehabilitadora de la política penitenciària. 
 

d) Qualsevol altra funció que tingui relació amb les anteriors que el Plenari, sota la 
presidència del Director a General de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, pugui acordar. 

 

El desembre de 2015 es va realitzar una avaluació dels resultats obtinguts i es va proposar 

donar continuïtat als mateixos eixos de treball iniciats per al 2016, inscrits en el pla estratègic 

acordat el 2010. 

Així doncs el present document parteix dels resultats descrits a la memòria d’activitats del 

2015 concretant els objectius i accions a desenvolupar pels diferents òrgans participatius.  

Es mantenen els 3 eixos de treball:  

1. La millora del treball en xarxa i la interlocució 

2. La millora de la intervenció  

3. La generació d’opinió publica favorable.  

No obstant per al 2016 es contemplen algunes accions que donaran resposta a més d’un eix 

dels enunciats, ja que contribueixen a les finalitats de més d’un eix. Com són per exemple:  

a) Anàlisi del mapa d’activitats que es fan dins i fora de centre penitenciaris que 

contribueixen a la millora de la participació i la interlocució i la millora de la 

intervenció 

                                                           
1 http://www.gencat.cat/diari/5433/09202130.htm 

 

      
      

      

 
 

 

http://www.gencat.cat/diari/5433/09202130.htm
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b) Impuls de les taules perifèriques o de segon nivell: que contribueixen a la consecució 

d’objectius en els 3 eixos estratègics: més participació, millor interlocució, millor 

correspondència entre necessitats i activitats (millora de la intervenció) i generació 

d’opinió pública (sensibilització i arrelament al territori). 

c) Impuls d’un pla inter departamental de suport per a la reinserció post penitenciària 

que també implica el treball d’accions que contribueixen als 3 eixos de treball.  

No obstant per a ser coherents amb l’estructura del pla estratègic aquestes accions 

s’emmarquen en aquell eix i objectiu que es considera més rellevant. Com es pot veure en la 

classificació d’objectius 

 Els Representants de la  part social de la TPS per al 2016 són els següents: 

Entitats col·laboradores:     

 Associació INTRESS  

       Sra. Pilar Núñez i  Sra. Meritxell Campmajo Fundació Institut de Reinserció Social - IRES 

       Sra. Montse Tohà i Natàlia Valenzuela  

 Fundació pel Suport Social Solidari 

       Sra. Laura Andreu  

 Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 

       Sr. Francesc Vilurbina  

 Associació Lligam 

             Sra. Bibiana Esteve  

 Fundació Marianao 

 Sra. Anna Vega  

 

Entitats de voluntariat:  

 Associació Justícia i Pau 

       Sr. Xavier Badia.  

 Associació Plataforma Ciutadana Grup 33 

Sra. Marta Nomen.  

 Associació Integració Gitana de Reus.   

Sr. Ramón Mari  

 

Es designen com a membres de la part social per a la  COMISSIÓ D’ENLLAÇ:  

Natàlia Valenzuela (IReS), Marta Nomen (Grup 33) i Laura Andreu (Fundació Suport Social 

Solidari) 

 

Donat que en el 2015 no es van portar a terme eleccions de representants de la TPS es proposa 

que el desembre de 2016 es renovin 4 entitats col·laboradores (2 per a 3 anys i 2 pera 2 anys) i 

2 entitats de voluntariat (1 per a 3 anys i 1 pera a 1 any) regularitzant-se així el ritme de relleu i 
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representació entre les entitats membres de la TPS. Acord aprovat en la comissió permanent de 

març de 2016. 

Es disposarà dels serveis d’una consultora externa per al disseny, implementació, seguiment i 

avaluació del es accions, encarregada de vetllar per la transparència, la comunicació 

bidireccional i la participació de els entitats socials.  

 

 

2. OBJECTIUS DE TREBALL 

2.1. OBJECTIU GENERAL 1: MILLORAR EL TREBALL EN XARXA I LA INTERLOCUCIÓ 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  

2.1.1. Millorar la comunicació entre la taula de primer nivell i les entitats socials 

membres de la TPS 

2.1.2. Validar el pla de col·laboració de voluntariat en centre penitenciaris 

2.1.3. Impulsar les taules perifèriques 

2.1.4. Millorar el sistema de finançament de les accions que porten a terme les entitats 

per tal d’assegurar la seva participació i actuació.  

2.1.5. Impulsar la participació de les entitats socials en els centres de justícia juvenil. 

 

2.2. OBJECTIU GENERAL 2: MILLORA DE LA QUALITAT DE LA INTERVENCIÓ 

2.2.1. Impulsar projectes innovadors en l’execució penal 

2.2.2. Desenvolupar accions de formació adreçades a professionals de l’administració, 

professionals de les entitats i voluntaris 

2.2.3. Analitzar les dades dels mapes d’activitat de centres penitenciaris i proposar 

millores per a respondre a les necessitats dels interns 

2.2.4.Impulsar un pla de suport a la sortida de presó.  

 

2.3. OBJECTIU GENERAL 3: GENERACIÓ D’OPINIÓ PUBLICA FAVORABLE 

 2.3.1 Incrementar la presència de l’àmbit de l’execució penal en fòrums de serveis 

socials especialitzats. 

  

3. ACCIONS PER A L’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS 

Per cadascun dels objectius enunciats es proposen una o més d’una accions per a donar-hi 

compliment. Les accions es concreta en cada cas els agents intervinents: Es manté la numeració 

dels objectius de l’apartat anterior, tot establint-se una numeració específica per a les activitats 

proposades. S’indica entre parèntesi la comissió o persona encarregada de liderar i fer 

seguiment del compliment del pla de treball establert: 
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2.1.1. Millorar la comunicació entre la taula de primer nivell i les entitats socials 

membres de la TPS 

3.1. Enviar un butlletí digital semestral a les entitats amb les informacions de la comissió 

permanent i altres informacions rellevants.  

3.2. Organitzar un plenari al mes de desembre de presentació de resultats i recull de 

propostes i accions a desenvolupar.  

3.3. El treball s’organitzarà per comissions obertes a la participació de totes les entitats.  

 

2.1.2. Validar el pla de col·laboració de voluntariat en centre penitenciaris 

3.4. Fer un seguiment de l’aplicació del pla i validar-lo, Fer una visita a final d’any a tots els CP 

per rebre feed-back del seu compliment. Recollir per mail o formulari electrònic la valoració de 

les entitats del funcionament del pla.  

3.5. Revisar el programa  del curs de formació i millorar-lo i millorar l’oferta de cursos per 

garantir un 100% de voluntaris formats.  

(Establir una comissió amb participació de la Dir Gral d’acció cívica + Serveis penitenciaris + 

entitats socials) 

2.1.3. Impulsar les taules perifèriques 

3.6. Presentació pública de la diagnosi el 29 abril 2016.  

3.7. Definició i aplicació de millores per impulsar les taules perifèriques.  

Es constitueix una comissió de taules perifèriques (nova comissió: 1 representant part social + 

coordinadora TPS + 2 representants DG) amb el següent calendari:  

Maig 2016: constitució de la comissió i anàlisi de la diagnosi, preparació sessió participativa. 

Juny 2016: sessió de treball participativa, a càrrec dels equips directius dels CP i les entitats (que 

han participat als focus grup)1-2 representants de l’equip directiu del CP i 2 representants de les 

entitats. Lloc: casa del mar amb participació de la Dir gral acció cívica. La comissió presentarà els 

eixos de treball i es farà treball en grups, 28 o 29 de juny.  

Juliol-octubre: anàlisi de les aportacions de la jornada en el si de la comissió i definició de les 

accions del pla (2016-2017) i indicadors d’avaluació.  

Novembre: presentació del pla i inici de les accions 

Els resultats es validaran al final de 2017 

2.1.4. Millorar el sistema de finançament de les accions que porten a terme les entitats 

per tal d’assegurar la seva participació i actuació. 

3.8 Es demana a la Taula del 3er Sector social que faci un assessorament al Departament en la 

millora dels plecs de clàusules que surtin el 2016 i que faci formació i assessorament a les 

entitats per afavorir la generació d’acords entre entitats per tal que es pugui licitar amb 

garanties. (Consultora TPS)  

3.9 Es farà una guia de suport per a la sol·licitud de subvencions 2016 que es publicarà al web 

Gencat i s’informarà a les entitats. 
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3.10. Es demanarà a la Taula del 3er sector en el seu defecte la FCVS o  la Dir Gral d’acció cívica 

la detecció d’un servei de mentoratge per a la complementació de subvencions a càrrec d’alguna 

entitat del 3er sector que dóni serveis de suport a les entitats.  

 

2.1.5. Impulsar la participació de les entitats socials en la justícia juvenil. 

3.11. Fer una anàlisi de necessitats i oportunitats en l’àmbit de la justícia juvenil de forma 

compartida  

3.12 Fer un pla d’accions 2016-2017 amb indicadors d’avaluació.  

 

2.3. OBJECTIU GENERAL 2: MILLORA DE LA QUALITAT DE LA INTERVENCIÓ 

2.2.1. Impulsar projectes innovadors en l’execució penal 

3.12.Impulsar els mòduls de participació i convivència: s’impulsa un treball de definició del 

model propi de mòduls de participació i convivència, en el marc de les taules perifèriques dels 

centres penitenciaris on s’està desenvolupant l’experiència. Es proposa cercar suports 

metodològics per donar suport als CP per tal que liderin el procés en coordinació amb serveis 

centrals. ES demanarà al CEJFE la possibilitat d’activar una comunitat d’intercanvi en el marc del 

projecte compartim i de demanar al Departament de governació suport metodològic per a 

treballar en xarxa: els 2 centres i les entitats participants. Caldrà definir dins el model la 

singularitat de la participació de les entitats en aquest model. (Des de Serveis centrals es 

coordinarà el procés).  

3.12 En la comissió d’enllaç de setembre s’agendarà un espai de treball per analitzar el projecte 

cercles (darrer trimestre del 2016 o primer trimestre del 2017 segons calendari i activitats), ja 

que s’està reformulant el model de projecte i es farà una nova campanya de difusió i captació 

de voluntaris al setembre. Un cop establerts els nous criteris de funcionament es presentaran i 

debatran amb les entitats per cercar noves formules de participació de les entitats en el 

projecte.  

2.2.2. Desenvolupar accions de formació adreçades a professionals de l’administració, 

professionals de les entitats i voluntaris 

3.13 Es donarà suport a les activitats de formació endegades: IV espai obert de voluntariat 

penitenciari, congrés de criminologia, congrés internacional de justícia restaurativa, aniversari 

de MPA,...  

 

2.2.3. Analitzar les dades dels mapes d’activitat de centres penitenciaris i proposar 

millores per a respondre a les necessitats dels interns 

3.14. Crear una comissió de treball per analitzar el mapa d’activitats amb el suport del CEJFE 

3.15. Analitzar les dades dels mapes d’activitat de centres penitenciaris i proposar millores per 

a respondre a les necessitats dels interns. 

3.16 Validar el contingut del mapa a final del 2016 (visites a tots els CP) i establir un procediment 

de renovació autònoma del mapa per part dels centres per al 2017. 
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3.17 Finalitzar el procés de publicació de dades. (web Gencat + mapa de serveis de Catalunya). 

3.18. Es revisen els criteris i contingut del mapa d’activitats que es fan fora de centres 

penitenciaris en la comissió. 

  

2.2.4.Impulsar un pla de suport a la sortida de presó. 

3.19. Fer activitats de diagnosi per saber les necessitats descobertes a la sortida de presó amb 

les entitats que estan portant a terme propostes, en l’actualitat amb els equips de rehabilitació 

dels CP (en el marc de les visites de darrer trimestre de 2016 d’actualització de la base de dades 

d’activitats).  

3.20. Desenvolupar un plec de propostes de millora aplicables al procés d’acompanyament a la 

sortida de presó. On s’identifiquin necessitats de suport des d’altres Departaments o 

administracions. 

2.3. OBJECTIU GENERAL 3: GENERACIÓ D’OPINIÓ PUBLICA FAVORABLE 

 2.3.1 Incrementar la presència de l’àmbit de l’execució penal en fòrums de serveis 

socials especialitzats 

3.21. Participació en jornades i congressos. 

Participar a l’àgora d’experiències del 3er congrés del sector social i organitzar una visita mostra 

d’experiències a la presó de wad ras.  

Participar en el congrés estatal de criminologia de juny. 

3.22. Impulsar acords de col·laboració amb la Taula del tercer sector per millorar la visibilitat de 

la TPS 

 

 

4.ORGANITZACIÓ DE COMISSIONS I ESPAIS DE TREBALL DE LA TPS 

Per l’acompliment de les accions es portaran a terme els següents espais de treball:  

Plenari d’entitats: 15  desembre 2016 

Comissions permanents: 15 març 2016, 1 de juliol 2016, 30 setembre 2016 i 2 de desembre. 

Comissió enllaç: 20 de setembre i 29 novembre 2016 

Es constituiran els següents grups de treball o comissions. Tots els grups de treball seran mixtes 

amb representants de serveis centrals i de les entitats participants incloent representants 

d’altres serveis o departaments segons correspongui. A cada comissió hi haurà un mínim d’un 

representant de les entitats membres de la taula de primer nivell. Les comissions seran:   

Comissió de voluntariat: pla de col·laboració, pla de formació de voluntaris i pla d’acollida als 

CP. Amb participació de la Dir gran d’acció cívica.  

Comissió impuls TPS perifèriques: amb membres representants de serveis centrals + direccions 

de centres + entitats socials. 
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Comissió justícia juvenil: membres: caps d’àrea de jj + coordinadora tps + entitats. Encàrrec: 

anàlisi de necessitats i disseny i seguiment del pla d’accions.  

Comissions de projectes innovadors, es constituiran per objectius concrets en relació als 

següents temes: : cercles, mentories, impuls mòduls participació i convivència.  

Comissió mapa d’activitats de CP: Establir un pla de treball amb el CEJFE, finalitzar el procés de 

recollida de dades i visibilització pública.  

Comissió d’enllaç: farà el seguiment del pla de treball en els següents temes:  

 Subvencions, convenis i contractes 

 Millora de la participació de les entitats 

 Sensibilització 

 Pla de suport a la sortida de presó. 

 

Comissió permanent: Avaluarà el funcionament de totes les comissions, propostes, accions i 

resultats.  

 

 

5. AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL.  

Els objectius s’avaluaran a partir del compliment de les accions descrites, essent 

responsabilitat de cada comissió establir els indicadors d’avaluació per cadascuna de les 

accions que es desenvolupin. A final d’any s’avaluaran els resultats assolits, reflectint-se els 

avenços en una memòria d’activitats.  
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DOC 2: Acta Reunió TPS 9-02-09 
 

Taula de  

Participació  

Social 

 

PRIMERA- 2009 Reunió Part Social TPS 

 

Lloc:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, c/ Ausias March, 40 

Dia: 9 de febrer de 2009 

Hora: 9.00 a 11.00 

 

 

Assistents: 

 

Marc Pedrós  (Associació Alba) 

Montse G (Fundació l’Heura) 

Teresa Millán (IRES) 

Arnau Mateu (IRES) 

Eduard Sala (Obra Social Santa Lluïsa de Marillac)  

Núria Sastre (Grup Juristes Roda Ventura) 

Josep Maria Carod (SEPAP) 

Pilar Núñez (INTRESS) 

Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat) 

 

 

S'excusen:  

Carles Moya (Consell Evangèlic) 

 

 

No assisteix: 

 

Ordre del dia:  
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1. Descripció de continguts i freqüència de la dinàmica de treball i les diverses reunions 
de la TPS 

2. Proposta de grups de Treball pel proper any.  Continguts i composició. 
3. Valoració del Plenari. 
4. Preparació propera reunió de la Comissió Permanent 

 

Contingut de la Reunió: 

 

1. Descripció de continguts i freqüència de la dinàmica de treball i les diverses 
reunions de la TPS. 

 

- Plenari d’entitats: el Plenari és l’òRgan decisori per excel·lència. Les decisions 
fonamentals s’han de prendre, consultar i/o validar en Plenari.  Habitualment es 
convoca una reunió anual de caire electoral i un altre que convoca la Part Social amb 
continguts propis de la seva activitat i/o interessos. 

 

- Reunions de la Comissió Permanent: la Comissió Permanent és l’espai de trobada 
entre les nou entitats (Part Social) i representants de l’administració.  Normalment es 
reuneix tres ó quatre cops l’any.  

 

- Reunions de la part social: assisteixen les nou entitats escollides pel plenari si bé 
podria assistir qualsevol entitat del Plenari que ho demanés. La periodicitat és, 
aproximadament, cada dos mesos. La convocatòria formal prové de la Comissió 
d’enllaç (secretaria) a demanda de qualsevol membre de la part social o perquè així ho 
consideri la pròpia Comissió d’enllaç.  Els continguts són variables:  transmissió 
d’informació de la Comissió d’enllaç, situació dels grups de treball, preparació de 
reunions de la Comissió Permanent o de Plenària, temes concrets que afectin a les 
entitats... 

 

- Comissió d’enllaç: La Comissió d’enllaç és un grup de treball amb tasques de 
representativitat i d’interlocució en el si de la Part Social.  Com el propi nom indica és 
un vincle o enllaç entre la Part Social i la pròpia administració.  La composen tres 
entitats ( una de voluntariat i dues de col·laboradores). Un dels membres de la 
Comissió d’enllaç assoleix el rol de secretaria que comporta la gestió de la comunicació 
entre la Part Social i l’administració, la convocatòria de reunions de la Part Social, la 
difusió de les actes, la gestió de la comunicació amb les entitats mitjançant el domini 
informàtic, la reserva de sales per a reunions, etc.. 

 

 

Com a metodologia de treball es planteja que les reunions de la Part Social es faran els dilluns 

a les 9h30 ( excepte el 1er dilluns de mes ) i la Comissió Permanent continuarà sent els 

divendres a les 9h30 
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2. Proposta de grups de Treball pel proper any.  Continguts i composició. 
 

En primer lloc es fa una reflexió en relació als grups de treball i la necessitat de mantenir un 

posicionament més proactiu i de continuïtat en els mateixos.  Com a autocrítica, es planteja 

que part del seu baix rendiment ha estat degut a manca de coordinació i cohesió per part de la 

Part Social.  Com a proposta de millora es planteja la necessitat de que cada grup designi un 

lider/portaveu que pugui garantir la transferència d’informació vers la Comissió d’enllaç de tal 

manera que aquesta pugui incidir millor tant en l’Administració com en altres espais (reunions 

de Part Social...).  En aquest sentit, cada grup es responsabilitzarà de fer arribar a la Secretaria 

les actes de les reunions per tal de poder-les difondre entre tots els membres i posarà en 

coneixement dels companys la irregularitat o manca de producció si es dóna. 

 

Per altra banda, es recorda que els grups de treball són el espai natural per desplegar 

iniciatives que responguin a les inquietuds del conjunt de les entitats per tal d’assolir una 

mirada global de sector i representativa. 

 

La proposta que es realitzarà per aquest any és la següent: 

 TPS perifèriques ( grup 1 ). Consell Evangèlic ; Roda Ventura. 
 

 Mesures penals alternatives ( grup 2 ). ; IRES; APIP ( convidada ) ; L’Heura; INTRESS. 
 

 Voluntariat ( grup 3 ). SEPAP; Consell Evangèlic . 
 

 Necessitats emergents ( grup 4 ). Fundació Salut i Comunitat; Associació Alba; Obra 
social Santa LLuisa de Marillach; L’Heura 

 

 Comissió d’enllaç: SEPAP; Fundació Salut i Comunitat; IRES 
 

Si bé per qüestió de temps no es pot analitzar amb detall el funcionament dels grups es fan 

una sèrie de anotacions/debats: 

- en relació al grup TPS perifèriques es planteja les dificultats que comporta el 
desplegament i es valora la pertinència d’acompanyar o pressionar en aquest procès;  

- en relació a mesures penals alternatives, es reflexiona sobre les dificultats per 
aglutinar més entitats que puguin adherir-se a aquest grup.  Malgrat això es valora 
com positiu l’oportunitat d’obrir un dels grups. 

- en relació al voluntariat, s’acorda insistir en la situació dels voluntaris i els passis 
d’entrada,  

- en relació a necessitats emergents, es valora incloure les línies mestres del document-
resum d’aportacions de les entitats a banda de la feina pendent en relació al directori. 
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En quant a la freqüència, pensem que els grups haurien de reunir-se com a mínim cada dos 

mesos.  D’altra banda creiem que és especialment important que la Part Social prepari les 

reunions amb anticipació.  Els objectius i continguts els marca cada grup. 

 

3. Valoració del Plenari. 
 

En relació al Plenari, en general es pensa que no va haver gaire participació per part de les 

entitats.  Constatem les dificultats per sostenir l’esforç i ens plantegem si aquest aspecte guarda 

relació amb l’escassa operativitat que en ocasions s’atribueix a la Taula o la situació de 

descontent (subvencions...) actual. 

 

Es planteja si podria fer-se més emfàsi en l’agraïment a les entitats que surten. 

 

Es valora que l’assistència institucional no va ser molta.  La presència de l’Albert Batlle es valora 

positivament si bé es recorda que en el passat assistia el conseller/consellera.  En relació a la 

intervenció del Secretari, ens plantegem com a repte la trobada de cara al mes d’estiu i les 

interpretacions sobre el seu discurs són variades. 

 

Es constata de nou l’absència de Paula Montero i surt el dubte de si ella ostenta el càrrec de 

Presidenta de la Taula, extrem que hem de confirmar. 

 

4. Preparació propera reunió de la Comissió Permanent 
 

Donades les dificultats per consensuar una data es mantindrà el 16 de febrer però es 

proposarà treballar el document un altre dia. 

Contigut:  

1. Concretar els grups de treball pel 2009 i calendari. La proposta de la part social és 
mantenir els quatre, ampliant i/o modificant els continguts. 

2. Valoració del plenari



 
 

239 
 

 

DOCUMENT 3: NORMATIVA TPS 2012 
 

1. PRESENTACIÓ 

 

La Taula de Participació Social (TPS) de Departament de Justícia es defineix en l’Ordre 

JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació social en l'àmbit 

penal i penitenciari2. 

 

La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari actua com a 

òrgan consultiu i de relació entre el departament competent en matèria d’execució 

penal i les entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de 

reinserció social a Catalunya, amb la finalitat de coordinar la participació ciutadana, com 

a dret fonamental de la ciutadania. 

 

Funcions:  

e) Aportar informació i obrir processos de participació amb la representació de la 
part social de la Taula en tots aquells aspectes estratègics de la política 
penitenciària que siguin rellevants per a la seva actuació. 
 

f) Proposar, avaluar el funcionament i fer propostes de millora de les línies 
generals, dels circuits i dels canals de comunicació que han d’enquadrar la 

relació de col·laboració entre ambdues parts. 

 

g) Proposar estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i 
rehabilitadora de la política penitenciària. 

 

h) Qualsevol altra funció que tingui relació amb les anteriors que el Plenari, sota la 
presidència del secretari o la secretària de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil, pugui acordar. 
 

Principis generals: 

 

Les entitats col·laboradores, les entitats de voluntariat i la Secretaria de Serveis 

Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil han de treballar conjuntament per a la 

                                                           
2 http://www.gencat.cat/diari/5433/09202130.htm 

http://www.gencat.cat/diari/5433/09202130.htm
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consecució d’un objectiu comú: contribuir en el procés de rehabilitació de les persones 

privades de llibertat. 

 

Per assolir aquest objectiu hi ha d’haver un reconeixement mutu entre els tres agents implicats 

en el benentès que tots som part integrant i activa del mateix projecte. 

 

Cal un treball conjunt per tal d’articular els mecanismes necessaris que garanteixin una 

major coordinació, participació i formació que situï totes les parts implicades en un nivell 

d’igualtat, tot delimitant, des d’un context de màxima col·laboració i confiança, la tasca 

concreta que cadascú ha de realitzar. 

 

En el cas de l’acció del voluntariat és primordial el desplegament i l’aplicació de la 

Circular 1/2001, de gestió del voluntariat als centres penitenciaris, i del programa marc 

que la desenvolupa. 

 

En el cas de l’acció de les entitats col·laboradores és bàsic l’establiment de fórmules de 

col·laboració estables i ben delimitades. 

 

A partir d’aquestes premisses, cal definir els següents eixos: 

 

1) Principis i pautes d’actuació del personal adscrit a la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

 

 Els professionals de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil consideren que és un valor afegit i de qualitat treballar conjuntament amb les 
entitats col·laboradores i de voluntariat per tal d’aconseguir la tasca comuna: la 
reinserció dels interns. Aquesta finalitat ha de guiar les actuacions conjuntes del 
plenari de la Taula de Participació Social. 

 

 Els professionals de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil reconeixen, valoren i respecten la tasca qualitativa que fan les entitats 
col·laboradores i de voluntariat als centres penitenciaris per al benestar dels interns. 

 

 Els professionals de la Secretaria de Serveis Penitenciaris. Rehabilitació i Justícia 
Juvenil garanteixen que els processos i els circuits nous que es fixin amb les entitats 
col·laboradores i de voluntariat es faran en un context de màxima transparència i 
amb l’acord conjunt dels representants de la Taula de Participació Social. 
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2) Principis i pautes d’actuació del personal de les entitats col·laboradores i de 
voluntariat. 
 

 

 Les entitats col·laboradores i de voluntariat reconeixen la titularitat dels serveis 
del Departament de Justícia, els diferents nivells de responsabilitat i les 
normatives i ordres de funcionament corresponents. Assumint la responsabilitat 
d’actuar sempre d’acord amb la normativa aprovada pel Departament de 
Justícia.   

 Atès l’elevat nombre d’Entitats col·laboradores i voluntàries estableixen un 
sistema democràtic de Representació en els diferents òrgans de funcionament 
de la TPS.  

 És un deure dels Representants de les Entitats participar en totes les reunions 
convocades. Per aquest motiu es nomenen substituts. Cada Entitat es fa 
responsable de confirmar la seva assistència a cada reunió (ja sigui per part del 
titular o del substitut) i fer proposta de nous temes a incorporar en l’ordre del dia. 

 Les entitats consideren que és un valor afegit i de qualitat treballar conjuntament 
amb els professionals de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil per tal d’aconseguir la tasca comuna: la reinserció dels interns. 
Aquesta finalitat ha de guiar les actuacions conjuntes del plenari de la Taula de 
Participació Social. 

 Els representats es comprometen a treballar en favor dels reclusos, de la 
reinserció, de les entitats i de l’interès general, a actuar amb lleialtat a la resta 
d’entitats i a respectar els acords i posicionaments presos per la Part Social (i 
que constin a l’acta), tret que hagin expressat formalment i de forma explícita la 
seva oposició en les reunions de la part social. 

 

Les entitats que formen part de la TPS estan inscrites al cens d’entitats col·laboradores 

i de voluntariat de la TPS del Departament de Justícia. Aplega a totes les entitats 

col·laboradores i de voluntariat que participen en la implantació del model d’execució 

penal a Catalunya d’acord al previst a l’Estatut d’Autonomia i tenint en compte la missió 

rehabilitadora que la Constitució Espanyola assigna al compliment de les mesures 

penals.  

 

Per tal de poder identificar de manera operativa l’abast d’aquesta definició, s’entén per 

entitat col·laboradora aquella que, sense ànim de lucre, manté una relació de 

contraprestació econòmica amb el departament competent en matèria d’execució penal 

amb la finalitat de portar a terme un programa de suport bio-psico-social a les persones 

en situació de presó preventiva i/o als penats i/o a llurs famílies o nuclis relacionals.  Atès 

el seu caràcter d’organisme autònom i pel fet de disposar d’un Consell Consultiu on s’hi 

troben representades les entitats col·laboradores, no s’inclou en aquest apartat a les 

entitats que mantenen una relació de contraprestació econòmica amb el Centre 

d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). 
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Alhora, s’entén per entitat de voluntariat aquella que executi un programa/es d’aquest 

àmbit en qualsevol de les unitats perifèriques del departament competent en matèria 

d’execució penal, el qual/s programa/es hagi/n estat validat/s per la unitat administrativa 

de l’esmentat  departament competent en aquesta matèria.  

 

Anualment, just abans de la convocatòria electoral, la unitat administrativa que exerceix 

les funcions de secretaria de la Taula de Participació Social actualitzarà les dades d’alta 

i baixa del cens, d’acord amb la informació que li hagin tramès les diferents unitats 

finalistes del departament competent en matèria d’execució penal. 

 

Les entitats que figurin en aquesta relació, i només aquestes, són les que podran exercir 

el dret de vot i, alhora, ser elegibles, en l’acte electoral anual. 

 

A requeriment de la Comissió d’Enllaç de la Taula de Participació Social, la unitat 

encarregada de l’actualització del cens lliurarà la informació continguda en aquest llistat 

a l’esmentada Comissió.    

 

2. NORMATIVA DE  FUNCIONAMENT DE LA TPS 

 

La TPS funciona en plenari, comissió permanent i comissió d’enllaç. Al seu temps la part 

social disposa de dos òrgans de participació propis: les reunions de la part social i el 

Plenari de la part social.  

 

El Plenari és l’òrgan decisori per excel·lència. Les decisions fonamentals s’han de 

prendre, consultar i/o validar en Plenari. En aquestes sessions s’informa de temes 

d’interès comú per als representants de la Taula i del treball conjunt que s’està fent a les 

comissions. Aquestes sessions estan òbviament obertes a qualsevol suggeriment i 

aportació dels membres de la Taula. Es reunirà com a mínim un cop l’any. Hi participen 

tots els representants de les Administracions i és convoquen totes les entitats 

col·laboradores i de voluntariat. És l’òrgan a qui correspon:  

a) Renovar la part social de la Taula de Participació Social, d’acord amb el que 
preveu la normativa interna de funcionament. 

b) Aprovar qualsevol modificació de la normativa interna de funcionament de 
l’òrgan. 

El desenvolupament dels aspectes sobre la relació de les entitats amb el conjunt del 

plenari i el procés electoral es faran a partir de la proposta que desenvoluparà la part 

social de la Taula de Participació Social. 
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La Comissió permanent de la Taula de Participació social es reuneix en sessions 

ordinàries un cop cada trimestre i en sessions extraordinàries a instància de presidència 

o a petició d’un quaranta per cent de les seves persones membres (mínim de 5). Podrà 

constituir comissions o grups de treball segons consideri oportú, establint-se per cada 

cas composició, continguts, periodicitat i responsables.  

 

La comissió d’enllaç de la Taula de Participació social és un grup de treball amb 

tasques de representativitat i d’interlocució en el si de la Part Social.  Com el propi nom 

indica és un vincle o enllaç entre la Part Social i la pròpia administració. Es reuneix en 

sessions ordinàries un cop al trimestre i en sessions extraordinaris a instància de 

presidència o a petició de qualsevol de les parts.  Té la funció de millorar la interlocució 

entre les parts i facilitar el funcionament i organització de la Comissió permanent. 

 

El Plenari de la part social: Es convoca a proposta dels representants de la part social. 

Són reunions de treball on estan convidades totes les entitats col·laboradores i de 

voluntariat. S’informa dels resultats del treball de les comissions permanents i es 

consensuen prioritats, estratègies i línies de treball. Són espais de construcció, 

intercanvi i aprofundiment en les línies de treball aprovades. Si s’escau es prenen 

decisions de forma democràtica per votació a mà alçada o en vot secret segons es 

consideri. 

 

Les Reunions de la part social: Són reunions de treball periòdiques on assisteixen els 

i les representants de les nou entitats escollides pel plenari. Són reunions obertes a 

qualsevol entitat del Plenari. La convocatòria ordinària s’estableix per calendari al 

principi de cada any natural. La periodicitat és, aproximadament, cada dos mesos. La 

convocatòria extraordinària  prové de la part social de la Comissió d’enllaç o bé a 

demanda dels i les responsables de les diferents comissions de treball o bé a demanda 

d’un mínim del 30% de la part social (mínim 3).  Els continguts són variables:  transmissió 

d’informació de la Comissió d’enllaç, situació dels grups de treball, preparació de 

reunions de la Comissió Permanent o de Plenària, temes concrets que afectin a les 

entitats, Aprovació de pressupost si se’n disposa, ... 

 

 

Composició 

 

La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari és un òrgan d’interlocució 

permanent entre el Departament de Justícia i les Entitats que porten a terme accions de 

voluntariat o col·laboren en la prestació de serveis en l’execució penal. La Presidència 

l’ostenta el Director General de Règim Penitenciari i Recursos del Departament de 

Justícia, o la persona en qui delegui. 
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Les vocalies de la TPS conformen la Comissió Permanent i  són: 

Vocals en representació de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya: 

En representació del departament competent en matèria d’execució penal: 

a) El director o la directora general de Recursos i Règim Penitenciari. 

b) El subdirector o la subdirectora general de Reparació i Execució Penal a la 

Comunitat. 

c) El subdirector o la subdirectora general de Programes de Rehabilitació i 

Sanitat. 

d) El cap o la cap del Servei de Rehabilitació. 

En representació del departament competent en matèria d’acció comunitària: El 

director o la directora general d’Acció Comunitària, o la persona en qui delegui. 

 

Vocals en representació de la part social: sis membres de les entitats 

col·laboradores i tres membres de les de voluntariat. Elegits en plenari anualment. 

(veure normativa electoral adjunta) 

 

Exerceix la  Secretaria: el cap o la cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials de la 

Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. 

 

Hi ha la possibilitat de  participar en qualitat de convidats: La Taula de Participació 

Social en l’àmbit penal i penitenciari pot convidar a participar en les seves reunions, amb 

veu i sense vot, aquelles persones que es consideri oportú per raó dels temes que s’

han de tractar. 

 

La comissió d’enllaç esta formada per:  

a) El director o la directora general de Recursos i Règim Penitenciari. 

b) El subdirector o la subdirectora general de Reparació i Execució Penal a la 

Comunitat. 

c) de la part social: dos dels  representants d’entitats col·laboradores i un dels 
representants d’Entitats de voluntariat de la comissió permanent. 



 
 

245 
 

 

 

Les comissions de treball: Es constitueixen per temes concrets de treball amb 

representació i participació d’ambdues parts. La durada de la comissió l’establirà el propi 

grup de treball en funció dels objectius marcats i donarà comptes de resultats a la 

comissió permanent i al plenari. Cada part establirà un representant o referent de la 

comissió que s’encarregarà de la participació a les reunions de la seva part i la 

interlocució amb la taula de primer nivell.  

 

Les taules perifèriques o TPS de segon nivell: És un òrgan d’interlocució permanent 

de cada servei penitenciari. Veure funcionament i organització al punt 3 pàgina 9 

d’aquest document. 

 

Reunions de la part social: La part social per tal de garantir l’exercici de representació 

de les entitats disposarà de dos espais de treball propis:  

 

Les reunions de part social de la comissió permanent a la que assistiran els 9 

representants de les entitats socials elegits en plenari. Aquestes reunions seran 

trimestrals i es faran en el mes anterior a la convocatòria de comissió permanent amb 

l’administració.  

 

El Plenari de la part social: Es convocarà des de la comissió permanent com a mínim 

una vegada l’any en el mes anterior previ al plenari d’eleccions. És recomanable que 

n’hi hagi dos anul·lament, que s’hi estableixin espais informatius i de treball de les 

entitats en comissions i espais plenaris, en dates prèvies o coincidents amb els Plenaris 

d’entitats.  

  

Durada de la Representativitat:  

 

Els representants de l’Administració queden nomenats per decret i és la seva 

responsabilitat complir amb l’encàrrec normatiu, essent obligatòria la seva participació: 

convocar, quan és el cas, i assistir quan s’és convocat. Essent Representants d’acord 

al seu nomenament respectiu. 

 

Els representants de la part social es renovaran anualment en el plenari, per votació. 

Cada any es renovaran 2 entitats col·laboradores i una de voluntariat. Anualment es 

renovarà un representant de la part social en la comissió d’enllaç, garantint així 

continuïtat en la interlocució. Els representants de la part social a la resta de comissions 
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serà de com a mínim dos membres, facilitant a així la presència i garantint la continuïtat 

del funcionament tot i les renovacions de representants anuals.  (veure normativa 

adjunta). 

La representació correspon a l’ Entitat, no a la persona. Cada Entitat nomenarà un 

substitut fixe que assistirà a les reunions quan el titular no pugui fer-ho. 

Es considerarà que tres absències consecutives no justificades a les reunions (plenari, 

comissió permanent, comissió d’enllaç o comissions de treball) implicarà la renúncia 

implícita de l’Entitat a ser representant de les Entitats a la Taula. En aquest cas caldrà 

deixar-ne constància escrita. 

 

 

Reglament de règim intern de les reunions:  

 

 Quòrum mínim per les reunions: 
Comissió permanent, enllaç i taules perifèriques: es considera mínim  

l’assistència de la meitat més 1 dels membres de l’administració i les entitats 

representades, respectivament. Si una reunió s’ha de suspendre per manca de 

quòrum es proposarà una nova data de reunió, que caldrà ser confirmada pels 

assistents. Si el mateix dia de la reunió hi assisteixen una tercera part dels seus 

membres es considerarà el  quòrum suficient per dur-la a terme.  

Plenari: les reunions es portaran a terme amb l’assistència mínima de la meitat 

dels representants de l’Administració i el 15%  de les entitats col·laboradores o 

de voluntariat.  

Comissions de treball: Mínim 2 representants de cada part o allò que es determini 

en la seva constitució. 

 Convocatòria:        
 Ordinària: És responsabilitat de l’Administració la convocatòria ordinària 
de reunions i l’aixecament d’acta.    Extraordinària: Ambdues 
parts podran convocar reunions de comissió d’enllaç, comissió permanent i 
reunió de taula perifèrica de forma extraordinària a petició de la meitat més un 
dels seus membres. En aquest cas s’haurà d’informar a l’altra part del tema 
proposat de forma argumentada i oferir una data de convocatòria. LA 
convocatòria de Plenaris s’acordarà en el marc de comissions d’enllaç o 
permanents, segons sigui oportú. Les comissions de treball es convocaran a 
demanda dels referents o representants de cada part.  

 Els acords es prenen per majoria dels presents, però s’intenta trobar la 
unanimitat o una majoria molt àmplia.  En cas de ser necessàries votacions, el 
vot del President/a tindrà caràcter de qualitat.  

 Dinàmica e les reunions: A l’inici de cada reunió s’haurà d’acordar l’ordre del 
dia a treballar i el temps de durada. Al final de cada reunió s’acordarà l’ordre del 
dia de la reunió següent així com la data i hora de realització. S’aixecarà acta de 
totes les reunions de treball.  
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Qualsevol de les normes de Règim Intern establertes podran ser modificades o 

ampliades sempre que hi hagi un acord de les Entitats de com a mínim de la meitat més 

un dels seus membres. 

 

Organització interna de la part social: 

 

Els membres de la Part Social es distribueixen entre ells els següents serveis: 

1. Coordinació de les reunions ordinàries i extraordinàries (convocatòria- 
proposta d’ordre del dia - incidències, moderació reunions...) 

2. Relacions amb la Secretaria de Serveis Penitenciaris entre els Plens 
(comunicació d’acords, incidències, preparació de les reunions del Plenari de 
la TPS, seguiment dels acords presos a la TPS....). 

3. Elaboració de l’acta de les reunions 
4. Arxiu actes i altres documents de treball 
5. Atenció correu electrònic de la Part Social (BUTPS) 
6. Comunicacions a les entitats  
7. Participació com a representants de la Part Social a les comissions de treball 

que es creïn dins la Taula i/o recollida de dades de participació, funcionament 
i resultats de les comissions i taules perifèriques  existents. 
 

A l’inici de cada any natural la Part Social acordarà la distribució de tasques i 

responsabilitats dels diferents membres, recomanant els següents agrupaments 

 Un coordinador per les tasques 1 i 2. 
 Un secretari per les tasques 3 i 4. 
 Un responsable de comunicació per les tasques  i 6. 

 

Aquests serveis podran ser delegats en una figura de suport de la part social, si se’n 

disposa, essent responsabilitat de tots els membres de la part social de la comissió 

permanent fer el seguiment, suport i control del seu treball i resultats.  

Els membres de la part social participants de la comissió d’enllaç assumeixen la 
responsabilitat de facilitar la interlocució amb el Departament, mentre que la 
dinamització i organització de la part social serà una tasca compartida pels 9 
representants de la part social que formen part de la comissió permanent a través 
de la seva participació en els grups de treball i comissions. També han de 
garantir la circulació d’informació entre les entitats i les taules de segon nivell: les 
taules perifèriques.  La Part Social designarà equitativament, d’entre els seus 
membres, els representats per a les comissions de treball de la Taula.  
 

Un dels membres de la part social de la Comissió d’enllaç assoleix el rol de secretaria 

que comporta la gestió de la comunicació entre la Part Social i l’administració: la 

convocatòria de reunions de la Part Social, la difusió de les actes, la gestió de la 

comunicació amb les entitats mitjançant el domini informàtic, la reserva de sales per a 
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reunions, etc.. Funcions que podrà delegar en una figura de suport de la part social si 

se’n disposa. Aquest rol s’exercirà durant períodes anuals renovables 

 

RECOMANACIONS DE FUNCIONAMENT PER LA PART SOCIAL 

 

1. Les convocatòries és convenient fixar-les el mateix dia de la setmana, la mateixa 
hora i el mateix lloc i amb una durada limitada a 2 hores, preferentment.  

2. Les reunions, de la part social,  es convoquen, prioritàriament,  al CEJFE  és 
convenient fer-les entre 10 i 15 dies abans de les comissions permanents. 

3. El/La responsable de taules perifèriques informarà a les taules perifèriques de la 
convocatòria i recollirà aquells tems que s’escaigui tractar en comissió 
Permanent (temes no resolts des de la taula perifèrica i temes que han sorgit en 
el context de perifèrica però que són d’àmbit general.  

4. Les actes de les reunions: Una redacció descriptiva dels debats i dels diferents 
temes, afavoreix l’acumulació del discurs escrit, comú, que es persegueix en tota 
interlocució efectiva, Departament – Entitats. És recomanable aprovar-les en la 
sessió següent i que hi hagi un acord de qui se’n responsabilitza. Cal fer constar 
els acords de forma explícita.  

5. És recomanable fer un resum de temes periòdicament i informar totes les 
entitats. Es recomana enviar un informe de resultats després de les reunions de 
comissió Permanent al Plenari i als representants de les taules perifèriques.  

6. És recomanable fer dos plenaris anuals de la part social un al mes de juny i un 
al desembre, que poden coincidir amb la data de convocatòria del Plenari 
d’Entitats general, però requereixen un espai propi.  

 

 

3. LES TAULES DE PARTICIPACIÓ SOCIAL DE SEGON NIVELL EN L’ÀMBIT 
PENITENCIARI: 

 

Funcions:  

a) Potenciar el reconeixement mutu i la participació de les parts implicades i obrir 
processos de participació amb altres recursos de la comunitat. 

b) Proposar, avaluar el funcionament i fer propostes de millora de les línies generals 
dels circuits i dels canals de comunicació que han d’enquadrar la relació de 
col·laboració entre totes les parts. 

c) Conèixer les necessitats de la població penitenciària així com proposar accions 
per a la millora de l’atenció als col·lectius d’especial atenció. 

d) Proposar estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i 
rehabilitadora de la política penitenciària amb la finalitat d’afavorir la implicació 
ciutadana en processos de reinserció. 

e) Qualsevol altra funció que tingui relació amb les anteriors que la Comissió 
Permanent de la Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari pugui 
acordar. 
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Composició 

 

Les taules de participació social de segon nivell dels establiments ordinaris estan 

integrades per les persones membres següents: 

a) Presidència: El director o la directora de l’establiment. 

b) Vocalies: 

Són vocals en representació del departament competent en matèria d’execució 

penal: 

1) El gerent o la gerent de l’establiment. 

2) El subdirector o la subdirectora de tractament de l’establiment. 

3) El subdirector o la subdirectora d’Interior de l’establiment. 

4) El coordinador o la coordinadora d’equip multidisciplinari o, si s’escau, el cap 

o la cap de programes d’atenció especialitzada. 

5) El cap o la cap de programes de Treball Social. 

 

Són vocals en representació de la part social: fins a quatre membres de les entitats 

col·laboradores i de voluntariat que intervinguin en l’establiment. 

 

També és vocal l’alcalde o alcaldessa del municipi on s’ubiqui l’establiment penitenciari, 

o la persona que designi com a representant del municipi. En el cas de municipis que 

comptin amb més d’un districte, és vocal el regidor o la regidora de districte on radiqui 

l’establiment penitenciari, o la persona que designi. 

 

c) Secretaria: el professional o la professional al servei del departament competent en 

matèria d’execució penal que es designi com a referent de les entitats de voluntariat 

al centre penitenciari corresponent. 

 

Les taules de participació social de segon nivell dels centres oberts i  execució 

penal a la comunitat estan integrades per les persones membres següents: 

 

a) Presidència: a la demarcació territorial de Barcelona, és president o presidenta el 

cap o la cap del Servei de Suport a l’Execució Penal de la Gerència Territorial de 

Barcelona Ciutat. A les demarcacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona, és 

president o presidenta el director o la directora del centre obert corresponent. 
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b) Vocalies: 

Són vocals en representació del departament competent en matèria d’execució penal: 

1) El director o la directora del centre obert corresponent, en el cas de la demarcació 

territorial de Barcelona. 

2) Els caps o les caps de secció de Serveis Socials en l’Àmbit Penal, en representació 

dels serveis territorials, en els casos de les demarcacions territorials de Girona i Lleida. 

3) El cap o la cap de secció de Serveis Socials en l’Àmbit Penal, en representació dels 

serveis territorials a Tarragona i el cap o la cap de secció de Suport a l’Execució Penal, 

en representació dels serveis territorials a les Terres de l’Ebre, en el cas de la 

demarcació territorial de Tarragona. 

4) El cap o la cap de programes de treball social del centre obert que correspongui. 

5) Una persona membre de la Junta de Tractament del centre obert corresponent. 

 

Són vocals en representació de la part social: fins a quatre representants de les entitats 

col·laboradores i de voluntariat que intervinguin en qualsevol dels centres oberts i/o 

col·laborin amb els serveis socials d’execució penal en l’àmbit de la llibertat condicional. 

 

També és vocal la persona que ocupi la regidoria de serveis socials i/o participació 

ciutadana de l’ajuntament del municipi on s’ubiqui el centre obert, o la persona que 

aquesta designi com a representant del municipi. 

 

c) Secretaria: un jurista o una jurista que s’ha d’escollir entre les persones 

destinades als centres oberts de la demarcació territorial que correspongui. 

 

d) convidats: Les taules de participació social de segon nivell en l’àmbit penal i 

penitenciari podran convidar a participar en les seves reunions, amb veu però sense vot, 

a aquelles persones que es consideri oportú per raó dels temes que s’han de tractar. 

 

 

Funcionament 

 

Periodicitat:  
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Es reuneixen, com a mínim, un cop al trimestre, i excepcionalment, quan sigui necessari, 

a petició del president o presidenta per iniciativa pròpia o a proposta d’una tercera part 

de les seves persones membres. (mínim 3). 

 

Durada de la representativitat:  

La direcció de l’establiment corresponent ha de designar el cap o la cap de programes 

d’atenció especialitzada, per un període de dos anys, d’entre els diversos existents a 

l’establiment. També el nomenament per dos anys del cap o la cap de programes de 

treball social.  

La part social es renovarà mitjançant eleccions en plenari cada tres anys.  

 

          Any 2012. 
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Document 4: DIAGNOSI DE LES TAULES DE PARTICIPACIÓ SOCIAL (TPS) 

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, conjuntament amb el Departament de 

Justícia han demanat a la consultora CIVIS la realització d’una diagnosi participativa entorn el 

funcionament de les taules perifèriques o de segon nivell dels centres penitenciaris, per tal 

d’identificar les seves fortaleses i necessitats de millora. Es pretenia conèixer la percepció sobre 

la utilitat de les TPS perifèriques, definir el model de funcionament i millorar la comunicació i el 

diàleg entre els diferents actors.  

Per cadascun dels centres penitenciaris la consultora civis conjuntament amb la coordinadora 

de la TPS han construït un mapa d’actors a partir de la base de dades d’activitats que les entitats 

socials porten a terme en centres penitenciaris. ( es pot veure en la diagnosi complerta). 

La diagnosi s’ha composat d’una primera fase exploratòria de recopilació d’informació, una 

aproximació qualitativa a través d’entrevistes a informants clau (Directors dels Centres 

Penitenciaris i Responsables de les entitats socials). Posteriorment s’ha fet una aproximació 

quantitativa a través de qüestionaris que han estat emplenats per 31 professionals del món 

penitenciari i 31 representants de les entitats socials (professionals i voluntaris). Finalment s’ha 

fet un grup de treball a cada centre penitenciari amb la participació oberta als diferents actors. 

Les dades obtingudes s’han analitzat i s’exposen en un informe final integrat.  

El procés participatiu ha estat elevat, els espais de treball s’han valorat positivament en un 96% 

de les vegades, en 73% ha considerat suficients eles mitjans de difusió de les convocatòries de 

participació. El 82% han valorat clars els objectius definits i l’organització i materials s’han valorat 

positivament per sobre del 70%.  

Respecte els resultats de les sessions de participació s’han assolir resultats positius: un 95% ho 

han valorat positivament, el 83% consideren haver arribat a conclusions concretes, el 65% 

consideren que les sessions han permès aproximar i millorar la relació entre l’administració i la 

ciutadania i el 88% manifesten la voluntat de tornar a participar. Resultats que indiquen 

satisfacció envers els procés realitzat.  

 

IDENTIFICACIÓ D’OBJECTIUS, MISSIÓ I VISIÓ:  

A partir del treball de diagnosi realitzat es defineixen per als Centres penitenciaris els objectius, 

missió, visió i valors. Cal dir l’elevat grau de consens entre el que cada centre ha elaborat, que 

aquí es presenta de forma agrupada per a tots els centres:  

En un molt elevat consens els diferents actors enuncien que esperen assolir com objectius  en 

la TPS:  
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 Millora 

 Participació 

Sorgint a major distància altres elements com: integració, canvi de sistema, col·laboració,... 

Es defineix la raó de ser de la TPS, és a dir la missió de la TPS amb un elevadíssim grau de 

consens:  

 Coordinació entre les entitats i entre les entitats i el centre 

 Cooperació entre els participants 

Sorgint altres aspectes consensuats i valorats com: la col·laboració, la participació, el compartir, 

el coneixement, la integració,...  

Es dibuixa com l’horitzó a llarg termini, la Visó de la TPS sorgeixen aspectes com:  

Canvi de sistema, col·laboració, compartir, comunitat, connexió, coordinació, enriquir, 

funcionalitat, apropar a la realitat penitenciària a la comunitat i viceversa, funcionalitat,.. 

Per últim ressalten els Valors, com a principis ètics i de funcionament que guien la presa de 

decisions i el treball de la TPS:  

 El respecte (valor primordial i amb grau elevadíssim de consens) 

 

 Confiança 

 Responsabilitat 

Els Centres oberts en el treball grupal van mostrar un posicionament diferent dels centres 

ordinaris, ja que partint de la seva finalitat de reinserció post penal i la seva metodologia de 

treball amb la comunitat es distancia de la resta de CP. Aquest fet posa en qüestió si els CP 

Oberts necessiten unes taules perifèriques o d’altres organismes de cooperació i treball conjunt 

amb les entitats del territori.  

Es dibuixen com objectius propis: la reinserció i la coordinació: inserció, temps lliure, suport a 

les addiccions, participació social (bilateral). Amb d’altres objectius consensuats però en menor 

grau com la participació, la socialització, la inclusió el coneixement de la xarxa de recursos del 

territori,... 

Defineixen la seva missió com a coneixement mutu de les entitats i coneixement de les entitats 

per part dels usuaris, sorgint altres aspectes com la col·laboració, la coordinació, la Millora,...  

D’altra banda es defineix la visió com: reinserció, no reincidència-integració dels usuaris i 

arribar a tot el territori (Diputació, Consells Comarcals i Ajuntaments) 

Essent el valor fonamental destacat la transparència. Acompanyat d’altres amb menys consens 

com la comunicació, la participació i el respecte.  

Veient la necessitat de replantejar l’òrgan es consensua la importància de la participació dels 

ens locals i comarcals en els òrgans de participació dels centres penitenciaris oberts.  

També amb un elevat grau de consens.  
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ANÀLISI DAFO DELS RESULTATS OBTINGUTS. 

Presentem les  conclusions més rellevants extretes a partir de l’anàlisi DAFO de les aportacions 

rebudes. A través d’una descripció dels elements més rellevants i uns enunciats que agrupen les 

diferents categories expressades. Marcant entre parèntesi les referències concretes que hi fan 

referència, categories recollides al document de diagnosi resum. 

FORTALESES:  

Totes les parts reconeixen la seva interdependència i es reconeixen mútuament com a parts del 

sistema. Es posa en rellevància la predisposició al treball conjunt, tot i les dificultats actuals i la 

manca de resultats fins al moment des d’ambdues parts es segueix mostrant predisposició, 

sense desànim ni cansament.  

S’assenyalen les TPS com un espai on conèixer compartir i millorar la cartera d’activitats oferta 

per les entitats, podent millorar la correspondència entre necessitats i activitats.  

Es posa en evidencia les diferències d’objectius i maneres de treballar entre els centres 

penitenciaris i els centres penitenciaris oberts. En els segons les entitats, gairebé  no realitzen 

cap activitat, ni té raó de ser ja que les entitats són l’element extern facilitador de la integració 

dels interns. Així doncs,  cal pensar en altres formules de treball amb les entitats més encarades 

a l’objectiu de la reinserció post penitenciària i amb una perspectiva de major implicació dels 

ens locals. 

Podríem definir alguns elements rellevants: 

Integració i espai comú (F16, f3, f9,f2):  Les TPS son un potent espai de integració i afavoreixen 

el treball en comú. 

Les TPS perifèriques són un element facilitador de la millora de la qualitat (F15, F5, f12, f11, 

f14, f4,f6 i  f8): Les TPS són un element clau per a la millora de la qualitat. Permeten fer una 

anàlisi compartit de les necessitats dels interns amb les capacitats i potencialitats de les entitats. 

Existeixen molts factors i elements, interns i també externs, que afavoreixen el seu 

desenvolupament. 

Les TPS perifèriques tenen capacitat de gestió d’activitats en xarxa (F10, f13, f1) Es disposa 

d’experiències com les mostres d’entitats, programes de festes,... que assenyalen l’eficàcia de 

la capacitat organitzativa compartida.    

DEBILITATS: 

Apareixen dues debilitats internes amb clara presència distant de lar esta: la maca de formació 

dels intervinents en la gestió de governança participativa i d’espais de participació i les dificultats 

en la comunicació.  La diversitat del perfil d’entitats, la manca de figures de gestió i coordinació, 

dificulten la representativitat, les entitats actuen des de la seva pròpia mirada i experiència, i en 

base als propis objectius, sense existir mecanismes ni formules per a un treball en xarxa entre 

les entitats i un consens de necessitats, aportacions,... que millori la representativitat en els 

òrgans decisoris.  

D’altra banda s’observa una manca de coordinació entre les taules de primer i segon nivell, no 

es disposa de persones ni instruments que facilitin la comunicació i transversalitat entre òrgans, 

al mateix temps hi ha desconeixement i manca de treball en xarxa entre les TPS dels diferents 

territoris. S’assenyala que seria interessant disposar d’eines per a la identificació i transferència 
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de bones pràctiques.  Surt la necessitat de disposar d’una estratègia de gestió, coordinació i 

comunicació, al que s’afegeix la necessitat de sistemes d’avaluació i sistematització de resultats.  

També surt de forma rellevant la manca d’eines de treball els espais moodle disponibles no han 

estat una eina eficaç i no se’n disposa d’altres.  

Un dels exemples que surt de forma repetida és la manca d’un pla d’acollida de les entitats a 

cada centre. Es disposa d’un nou pla de col·laboració en matèria de voluntariat, però sorgeix la 

necessitat d’anar més enllà i definir per cada centre un pla d’acollida que faciliti una millor 

integració de les persones que provenen de les entitats.  

Sorgeixen els següents elements rellevants:  

Dificultats greus en la comunicació (D25, d1o, d7, d18). Es fa palesa una manca greu de 

comunicació tant entre les entitats i CP, com entre la TPS central i les TPS perifèriques i les 

entitats. També amb l’entorn proper i no proper. 

Manca d’instruments de treball per la millora de la comunicació (D20, d4, d11, d22, d16) . La 

mancança de  d’instruments  adequats posa en risc la utilitat de les TPS i els resta eficiència. 

Manca d’una estratègia compartida i connectada amb el pla estratègic de la taula de primer 

nivell. (D2, d3, d5, d8, d15, d14) Cal revisar la normativa, per exemple allargar el temps de 

permanència de les entitats a les taules perifèriques per a disposar de temps suficient per a 

desenvolupar projectes, i obtenir resultats. I establir sisteme3s de programació i avaluació únics 

per als diferents nivells de la TPS, aportant coherència, coordinació i guanyant eficàcia.  

S’han de millorar les accions i l’oferta d’activitats  (D1, d9, d17, d13) Les activitats existents no 

s’analitzen en base a una visió de conjunt, s’observen mancances i discordances amb les 

necessitats. 

Estructura i credibilitat (D19, d12, d13, d21, d24, d6). La dificultat en obtenir recursos i la manca 

de formalització de les estructures de funcionament debiliten molt les TPS i els resten 

credibilitat. 

  

OPORTUNITATS 

Tots els actors reconeixen el treball en xarxa que generen les TPS, la oportunitat de conèixer els 

altres, saber què i quan fan activitats, de quin perfil, ofereixen el marc idoni per a la generació 

de propostes des de la complementarietat i el treball conjunt. El mapa d’activitats disponible 

pot ser un punt de partida per a l’anàlisi compartit i la millora de la correspondència entre 

necessitats i interns. Les TPS són un espai on incloure la veu dels interns i les seves famílies, cal 

trobar formules per a poder fer paleses les seves inquietuds, demandes i necessitats. Les taules 

perifèriques són l’espai idoni per  a la generació de nous projectes i el treball d’innovació i 

creativitat. Partint del reconeixement mutu,  la predisposició de les parts a treballar junts i la 

capacitat de generació de noves activitats.  

Sorgeixen els següents elements a tenir en compte:  

Les TPS perifèriques són espais de treball compartit amb l’entorn i una oportunitat de creació 

de xarxes (O13, o18,o3, o15, 05, o11, o4, o10) Les TPS són el millor instrument de que disposem 

actualment per fer un treball compartit i un veritable treball en xarxa. 
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Actualment les TPS ja serveixen com espai per a compartir coneixement, esdevenint l’espai 

idoni per l’anàlisi compartit de necessitats i per a la visualització de les inquietuds i aportacions 

dels interns i els seus familiars. (O3, o1, o14, o9) A les TPS perifèriques  es crea i comparteix 

coneixement, treball molt important per enfortir l’enfoc rehabilitador del sistema penitenciari 

català. 

Les TPS perifèriques són un espai idoni per a crear cultura comú i millorar la formació de tots 

els intervinents. (O20,o19, o6,012, o17) La transmissió del coneixement generat i la seva difusió 

és una realitat que cal enfortir. 

Les TPS són un espai idoni per posar en valor les persones: Els professionals, voluntaris i 

col·laboradors creuen en el que fan i poden oferir molt (O2, o16). 

 

AMENACES 

La manca de recursos econòmics que viuen les entitats i els projectes que desenvolupen i la 

pròpia TPS són un element clau per al treball compartit. Sense mitjans humans no es pot 

disposar d’espais de treball en xarxa. L’absència de figures que facilitin el lideratge, la 

sistematizació del treball, l’avaluació de les accions i la operativització de projectes és molt difícil 

assolir grans reptes. La inestabilitat de les accions i dels sistemes de finançament redueix les 

oportunitats d’implicació, suposant contínues pèrdues.  

Les entitats no disposen d’espais d’interrelació i anàlisi compartit, reduint les oportunitats de 

millora. S’observa manca d’arrelament territorial, poca presència d’entitats del territori a les 

taules. Molt poques taules gaudeixen de la implicació dels Ajuntaments.  

El sistema de treball espontani i poc planificat i la manca d’un sistema d’avaluació, ens porta a 

una manca de resultats que no faciliten l’empoderament dels actors per millorar  i consolidar 

els sistemes de participació. Igual com establir mecanismes de difusió dels resultats.  

La diversitat del perfil d’entitats i les seves diferents formes de participar dificulten la 

representativitat i amenacen els sistemes de representativitat i treball compartit.  

Els ritmes i exigències d’un treball en xarxa de participació ciutadana i social requereixen 

flexibilitat i agilitat en les respostes, que sovint xoquen amb l’estructura immobilista i jeràrquica 

del funcionament del Departament de justícia, la pròpia normativa estricte i reglamentació de 

les taules acaba essent un obstacles que dificulta avenços en el treball.  

Sorgeixen els següents elements a tenir en compte:  

 La Disminució de recursos econòmics per al finançament de les activitats i de les pròpies 

entitats arrel de la crisi econòmica afecta de forma molt negativa a les possibilitats reals de 

col·laboració i treball en xarxa. ( A2, a5, a7, a 12)L’actual sistema inestable de finançament, les 

demores de pagament implica manca d’estabilitat del personal i de les activitats realitzades, dita 

precarietat disminueix les oportunitats de treball en xarxa.  

La manca de recursos impedeix disposar de figures de lideratge i coordinació.  Fet que s’agreuja 

per la inestabilitat del sistema de finançament a través de subvencions. (A2, a5, a8, a4, a17, a15, 

a3, a16). La col·laboració, complex, com és el cas de la TPS requereix un bon plantejament i una 

vinculació estable de las Entitats prestadores de serveis amb l’Administració. La retirada de 

finançament del 2012 va provocar una retirada de la col·laboració de les entitats, ja que tot i 
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seguir prestant activitats no van poder disposar fins a finals de 2014 de personal per a aportar 

al treball en xarxa, aquestes aturades i dessincronies entre les voluntats i les possibilitats i els 

trencaments del diàleg i la confiança tenen repercussions en la cohesió d’un treball de 

col·laboració entre les parts. 

Les dificultats de comunicació són un repte a resoldre, ja que no permeten un bon 

funcionament de les TPS (A11, a1, a14). La manca de comunicació amb l’ entorn social i polític 

representa una greu amenaça per a l’enfoc rehabilitador, en no estar present  com una prioritat 

social.  

Les dificultats en compartir i les exclusions de la xarxa impedeixen el procés de treball (A13, 

a12, a6, a9).  La manca de finançament, els sistema de concertació d’actuacions,... fan que de 

forma voluntària o forçada alguns actors importants en el procés de rehabilitació quedin 

exclosos afectant directament al sistema i la seva supervivència.  

La manca de qualitat és percebuda per l’entorn com un fet que deteriora molt la percepció i 

imatge del sistema de rehabilitació  (A18, a10). Un concepte tant complex com la rehabilitació 

i la reinserció han de mostrar-se segurs i han de demostrar la seva qualitat per tal de generar 

confiança i modificar les percepcions socials i polítiques de l’entorn social i comunitari, en cas 

contrari generen desconfiança i refermen les posicions més punitives i immobilistes contràries 

a la rehabilitació.  
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DOCUMENT 5 PLA TREBALL TPS 2014 

 

 

 

 

PLA DE TREBALL DE LA 

TAULA DE PARTICIPACIÓ 

SOCIAL DEL DEPARTAMENT 

DE JUSTÍCIA ANY 2014 
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1. PRESENTACIÓ. :  

La Taula de Participació Social (TPS) del Departament de Justícia es defineix en l’Ordre 

JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació social en l'àmbit 

penal i penitenciari3. 

La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari actua com a òrgan 

consultiu i de relació entre el departament competent en matèria d’execució penal i les 

entitats col·laboradores i de voluntariat, que treballen en els processos de reinserció 

social a Catalunya, amb la finalitat de coordinar la participació ciutadana, com a dret 

fonamental de la ciutadania. 

Funcions de la TPS:  

i) Aportar informació i obrir processos de participació amb la representació de la 
part social de la Taula en tots aquells aspectes estratègics de la política 
penitenciària que siguin rellevants per a la seva actuació. 
 

j) Proposar, avaluar el funcionament i fer propostes de millora de les línies 
generals, dels circuits i dels canals de comunicació que han d’enquadrar la 

relació de col·laboració entre ambdues parts. 

k) Proposar estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i 
rehabilitadora de la política penitenciària. 
 

l) Qualsevol altra funció que tingui relació amb les anteriors que el Plenari, sota la 
presidència del Director General de Serveis Penitenciaris, pugui acordar.Amb els 
corresponents acords amb el Director General d’Execució Penal a la Comunitat 
i Justícia Juvenil 

 

2. REVISIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 2009-2012 

El pla estratègic  aprovat en reunió plenària per les entitats el 2009 fixava els següents 

objectius:  

 

 

 

                                                           
3 http://www.gencat.cat/diari/5433/09202130.htm 

La millora del treball en xarxa i la interlocució

La millora de la intervenció

La generació d’opinió pública favorable

http://www.gencat.cat/diari/5433/09202130.htm
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Els resultats obtinguts el 2011 i primer semestre de 2012 en la darrera avaluació del 

pla van ser:  

1.  Millora de la comunicació interna:  

 Disponible base de dades de les entitats membres el 2012 

 Disponible un blog de la part social: http://partsocialdelatps.blogspot.com.es/ 

 Millorat el sistema d’enviament de la informació entitats- junta permanent 

bidireccionalment.  

 Revisada la normativa interna de funcionament de la TPS.  

 Iniciat un procés de suport i dinamització de les taules perifèriques (jornades 

d’entitats realitzades a Wad ras, Quatre camins, i CP Homes de Barcelona.) 

 

3. Millora de la intervenció:  

 Realitzat un pla de formació: conferències i seminaris obert als 

professionals i voluntaris de les entitats. 4 conferències amb 187 assistents i 5 

tertúlies amb 171 assistents. 

 Redacció del document CRITERIS DE QUALITAT EN EL TREBALL AMB 

DROGODEPENENTS . 

  

4. Millorar la visibilitat i la incidència social: 

 Millorada la informació de la TPS al web oficial del Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 Implementada la campanya OBRIM LA PORTA A LA REHABILITACIÓ: 

Editat anunci en premsa, anunci per a ràdio, anunci per televisió i documental 

divulgatiu. Amb 1620 insercions en els mitjans de comunicació per un valor de 

2.100.000€.  Participació al congrés de la Taula del 3er sector social, a la 

jornada obrint portes d’ECAS i amb la realització de 5 conferències en entorns 

socials i universitaris.  

 

2. SITUACIÓ ACTUAL DE LES ENTITATS MEMBRES DE LA TPS I ANÀLISI DE 

NECESSITATS 

El segon semestre de 2012 i durant l’any 2013 la TPS ha estat molt inactiva donat 

l’escenari de reducció de pressupost i tancament d’activitats per part de les entitats. En 

el primer semestre de 2014 la TPS es reactiva en reiniciar-se la dinàmica de 

subvencions a les entitats per a portar a terme activitats en l’àmbit de l’execució penal.  

Es realitza una enquesta a les entitats demanant els àmbits d’activitat que consideren 

prioritaris i s’actualitzen les dades de contacte de les entitats de l’anterior base de dades. 

Es REACTIVA LA DINÀMICA DE TREBALL Departament- Entitats socials i es procedeix 

a la renovació de càrrecs de la part social i a  l’establiment d’un nou pla estratègic.  

En el plenari de febrer de 2014 es constitueix una nova junta permanent de la part social. 

Constituïda per: 

Entitats col·laboradores:  

http://partsocialdelatps.blogspot.com.es/
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 Associació Egueiro 

             Sr. Jaume Vilanova 

 Associació INTRESS  

       Sra. Meritxell Campmajo 

 Fundació Institut de Reinserció Social - IRES 

       Sra. Montse Tohà 

 Fundació pel Suport Social Solidari 

       Sra. Laura Andreu 

 Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 

       Sr. Francesc Vilurbina 

 Associació Lligam 

             Sra. Bibiana Esteve 

Per part de les entitats de voluntariat:  

 Associació Justícia i Pau 

       Sr. Xavier Badia 

 Associació Plataforma Ciutadana Grup 33 

             Sra. Marta Nomen 

 Fundació Autònoma Solidària  

       Sra. Sara Martínez 

 

Dita junta permanent treballa amb el Departament de justícia els nous eixos del pla 

estratègic i actuacions aportar a terme en el bienni 2013-2014, que es presenten al 

plenari de les entitats i es validen el 2 de juliol de 2014. Revalidant-se els de 2009 amb 

una revisió i adequació del les actuacions a fer i prioritats donat el moment actual. 

Iniciant-se un procés de treball participatiu per a l’establiment d’un pla de treball. Eixos 

estratègics: 

 

 

La millora del treball en xarxa i la interlocució

La millora de la intervenció

La generació d’opinió pública favorable
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En el plenari de 2 de juliol de 2014 es validen aquests eixos i accions i es porten a terme 

dos grups de treball per aportar elements per a la configuració del pla de treball.  

El primer grup de treball  analitza la necessitat d’establir un pla de col·laboració entre 

les  entitats socials i el Departament. En el decurs del treball sorgeixen els següents 

elements de reflexió:  

 Es fa palesa la necessitat de seguir treballant per la formació contínua dels 

professionals i voluntaris de les entitats, oberta als professionals del 

Departament.  

 Cal fer un estudi de l’evolució de les entitats censades. Analitzar quines han 

deixat de prestar serveis al Departament i quines s’han incorporat de noves des 

d’una perspectiva de finançament, perfil d’activitat, territori,... 

 Cal fer un anàlisi de necessitats de suport de les persones que compleixen 

mesures penals, tant durant el compliment en centres com en el compliment en 

medi obert com en la reinserció post penal. Contrastant els resultats amb les 

activitats que porten a terme les entitats. Dit anàlisi ha de contemplar les 

variables de territori, tipus de compliment,... 

 S’observen les reticències de la societat civil i de molts actors socials, essent 

necessari seguir realitzant accions de sensibilització social a favor de la 

rehabilitació.  

 És necessari treballar de forma més integrada, transferir bones pràctiques i 

incrementar el treball en xarxa i la participació activa d’altres agents: ens locals, 

xarxes d’empresaris,...  

 

En el grup de treball de reactivació de les taules perifèriques s’aporten els següents 

elements de reflexió:  

 Les taules perifèriques són un eix rellevant de la TPS que cal reactivar. Fins a la 

data no han tingut un bon funcionament, amb algunes excepcions i s’identifiquen 

com a factors de debilitat:  

o Manca de lideratge per part de la direcció dels centres i/o de les entitats 

socials 

o Manca de participació dels ens locals en alguns territoris 

o Manca de participació d’òrgans tècnics que agilitin el treball i facilitin 

l’establiment d’acord concrets.  

o Períodes electorals de 2 anys, excessivament curts.  

 

 S’identifiquen Bones pràctiques en algunes taules.  

o Realització anual de jornades d’entitats que fomenten el coneixement 

mutu, la presentació d’alternatives als interns i promouen el treball en 

xarxa amb el personal tècnic dels centres.  

o Establiment de comissions amb objectius concrets i durada determinada: 

per exemple participació a festes majors. 
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o Identificar un/a professional d’alguna entitat que actuï com a 

coordinador/a dinamitzador/a 

A nivell general es conclou que les taules perifèriques necessiten tenir un factor 

d’utilitat per a tots els participants que permeti vèncer les pors i resistències de 

les parts. Pel que es valora positiu l’elaboració d’un document on es faciliti el pla 

d’actuació de cada taula que ha de contenir els següents apartats:  

 Increment de la participació d’ens locals, del municipi on s’ubica el CP i 

també dels municipis mitjans propers.  

 Implicació de la direcció i de responsables de programes del CP 

 Identificació d’un coordinador/a de la part social 

 Renovació de càrrecs electes cada 3 anys. 

 Realització d’una jornada anual d’anàlisi de necessitats i establiment 

d’objectius compartits a curt termini, amb l’establiment de comissions de 

treball si s’escau.  

 Impuls d’una jornada anual d’entitats en la que es presenti el catàleg 

d’entitats de cada CP amb informació d’interès per a les diferents parts 

(entitats, tècnics i interns) 

 

 

 

 

3. PLA DE TREBALL 2014-2015 

En el plenari de 2 de juliol es validen els següents continguts prioritaris 2014-2015 per 

cada eix estratègic:  

 

La comissió permanent, en reunió  el 11 de juliol, analitza les dades treballades i 

estableix el següent pla d’accions: 

Millora del treball en 
xarxa i la interlocució

• Actualització del 
mapa d'entitats

• Anàlisi del perfil 
d'entitats actual

• Elaboració d'un pla 
de col·laboració de 
les entitats socials 
amb el 
Departament de 
Justícia. 

Millora de la 
intervenció

• Reactivació de les 
taules perifèriques

• Reactivació de la 
formació (2015)

Generació d'opinió 
publica favorable

• Realització d'una 
jornada de 
presentació de la 
TPS, amb visibilitat i 
projecció externa
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3.1. PLA DE TREBALL  DE MILLORA DEL TREBALL EN XARXA I LA 

INTERLOCUCIÓ 

Es considera necessari fer un mapa d’entitats actual per tal de fer un anàlisi de 

funcionament: qui són les entitats que col·laboren amb el Departament de justícia, 

què fan, en quins àmbits i territoris i quins serveis podrien oferir potencialment.  

Per portar a terme aquest objectiu es proposa:  

Setembre de 2014: contrast de la base existent de la part social amb les diferents 

fonts d’informació del Departament:  

 Resolució de finançament de projectes del 2013 i el 2014 

 Llistat oficial d’entitats que realitzen programes de voluntariat  

 Dades de la Dir. General de Voluntariat d’entitats que col·laboren en execució 

penal.  

Permetrà disposar d’una base de dades actualitzada i per territoris i centres que 

reculli el perfil d’activitat de les entitats.  

Octubre-Desembre 2014: Es constituirà una comissió de treball formada per Joan 

Pere Queralt i alguns representants de la part social i de la Dir. General d’acció cívica 

i voluntariat que analitzaran les dades obtingudes amb les següents finalitats:  

a) Disposar d’un històric d’entitats que havien realitzat activitats en el període 2011-

2012 i que ja no ho fan. Anàlisi de causes.  

b) Disposar d’un mapa vigent, territorialitzat per millorar la comunicació interna i la 

participació de totes les entitats i activar cadascuna de les taules perifèriques. 

c) Identificar oportunitats de noves col·laboracions. 

Previst per al 2015 

La comissió establirà una fitxa de dades que les entitats hauran d’omplir per tal 

d’editar un catàleg d’entitats per cadascun dels centres penitenciaris de forma 

publica per a professionals, interns i familiars, publicable en format on line.  

La comissió analitzarà les demandes i propostes de millora a través d’un procés 

participatiu que permeti identificar noves oportunitats de col·laboració.  

Amb la informació analitzada i obtinguda es redactarà el document: PLA DE 

COL·LABORACIÓ DE LES ENTITATS SOCIALS AMB EL DEPARTAMENT DE 

JUSTÍCIA. En el que es determinarà els perfils d’activitats, i el sistema de 

col·laboració entre les parts.  

 

3.2. MILLORA DE LA INTERVENCIÓ 

 

3.2.1. Dinamització i reactivació de les Taules perifèriques.  

Es constitueix un grup de treball de taules perifèriques amb la participació de Miquel 

Angel Esteban i alguns representants de la part social.  
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Dita comissió s’encarregarà d’analitzar el mapa de dades de cada taula perifèrica, 

recollir informació de l’actual estat (darreres eleccions, nivell de participació, continguts, 

pactes i continguts,... ) 

Establirà els eixos de treball prioritaris per cada taula amb un pla d’accions concret i 

calendaritzat.  

També s’encarregarà d’elaborar el manual de funcionament de les taules perifèriques, 

recollint tota la literatura preexistent i el treball fet en les diferents sessions d’anàlisi 

prèvies.  

Per la seva part el Departament farà una reunió d’equips directius de centre per 

presentar el pla estratègic i implicar-los en la reactivació de les taules perifèriques.  

 

3.2.1. Reactivació de conferències i formació  per a les entitats.  

Per al darrer trimestre de 2014 es farà una formació adreçada a totes les entitats 

relacionada amb la sol·licitud i justificació de subvencions, per tal de facilitar dits 

processos, especialment necessaris per a les noves entitats membres.  

En el 2015 es valoraran les necessitats de formació de les entitats i s’elaborarà un pla 

anual de formació a mida.  

També es reprendran les relacions amb el CEJFE per tal de facilitar la formació de les 

professionals i voluntaris de les entitats a les accions obertes d’aquest centre de 

formació i s’estudiaran altres vies de col·laboració en matèria de formació i recerca.  

3.3. GENERACIÓ D’OPINIÓ PÚBLICA FAVORABLE 

S’acorda l’establiment d’una comissió  formada per Marc Cerón per part del 

Departament i de representants de la part social per tal d’ organitzar una jornada oberta 

a la societat civil de presentació de la TPS amb impacte públic i social, especialment a 

nivell d’ens locals, xarxes d’empresaris, entitats socials i mitjans de comunicació. Amb 

una especial atenció per la implicació d’altres departaments i institucions (taula del 3er 

sector, ECAS, CIRE,  Dept. de Benestar Social i Salut, Fundació “la caixa”(reincorpora), 

Associacions d’empresaris,...) 

Dita jornada  es portarà a terme a finals d’any en col·laboració amb el CEJFE. 

D’altra banda es preveu millorar les relacions amb altres Departaments i entitats. 

Establint-se acords de funcionament i suport per exemple amb la Taula del 3er sector, 

ECAS,...  

S’estableix la comissió d’enllaç com espai de treball per validar els avanços de les 

diferents comissions i grups de treball.  

 

 

      Barcelona. Juliol 2014
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DOCUMENT 6: INFORME NECESSITATS TPS MARÇ214 

RECULL DE PROPOSTES I ESTABLIMENT DE PRIORITATS  REBUTS 
DE LES ENTITATS SOCIALS MEMBRES DE LA TPS. MARÇ 2014 

 
La part social de la TPS ha elaborat un qüestionari de recollida d’aportacions i propostes 

d’accions prioritàries, que des del seu parer poden millorar l’execució penal de Catalunya, i per 
tant haurien de ser les accions que s’haurien de prioritzar Dins l’ordre de subvencions 2014 i 
2015.  

Aquest procés participatiu ha implicat oferir un qüestionari online a partir del que s’ha fet 
un estudi de les aportacions que es presenta en aquest informe. S’han rebut un total de 14 
qüestionaris, i a més s’han incorporat altres recomanacions elaborades per la comissió 
permanent sortint del 2013 (9 entitats)  i per l’entrant del 2014 (9 entitats, només 3 també 
membres el 2013) 

Les aportacions es presenten classificades per àmbits com han estat recollides al 
qüestionari. .  

 
Àmbit de justícia Juvenil: Activitats de suport en els centres educatius  
Es proposen accions en les següents àrees:  
 

a) Activitats adreçades als joves per fer dins els centres de JJ: 
Suport escolar acadèmic: ciències,... 
Tallers i activitats de competències transversals: gènere, sexualitat, diversitat cultural, pensament 
crític, acceptació de la discapacitat, educació ambiental, inclusió social, educació per la salut, ... 
Formació en competències instrumentals: informàtica, noves tecnologies, cerca per internet, 
xarxes socials,... 
Tallers d’habilitats psicosocials: Empatia, assertivitat, resolució de problemes, presa de 
decisions, habilitats comunicatives, etc. 
Activitats lúdiques, culturals i esportives: teatre, circ, ball, màgia, conferències, concerts... 
Tallers d’inserció sociolaboral 

b) Programes de suport a les entitats i a atenció a col·lectius específics: 
Suport per la gestió de programes de voluntariat Universitari 
Increment de places d’atenció especialitzada i millora dels circuits d’atenció a les joves i les 
famílies de joves amb discapacitat intel·lectual. 
Joves immigrants: atenció jurídica, convivència intercultural 
Millora dels dispositius i recursos per a la prevenció i tractament de les drogodependències 
 

c) Programes oberts a les famílies i la comunitat 
Escola de pares/mares  
Formació de formadors per part d'experts en conductes inadequades cap als professionals 
docents de dins i de les entitats de forma compartida 
 
 
Àmbit de Justícia Juvenil. • Programes de suport en medi obert 
 
Programes de detecció precoç de les drogodependències i reeducació.  
Millora de l’atenció especialitzada als joves amb discapacitat intel·lectual. 
Mediació intercultural 
Programes de lleure i esport per al treball grupal de suport  
Programes d’inserció laboral dels joves 
Acompanyament socioeducatiu per a joves en situació de vulnerabilitat (mentoring) 
Recursos residencials de suport per a les mesures de llibertat vigilada després del compliment 
en centre quan no hi ha xarxa social o familiar de suport.  
 
 
Àmbit de Justícia Juvenil. • Programes de suport a la finalització de la mesura judicial  
Programes de suport a la participació ciutadana dels joves en l’entorn de convivència. 
Programes d’atenció a la salut 
Recursos residencials de suport per a la finalització de mesura quan no hi ha xarxa social o 
familiar de suport.  
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Programes de prevenció i atenció precoç als joves amb consums de drogues, amb atenció i 
formació a les seves famílies.  
 
 
 
Àmbit de Justícia Juvenil. Altres propostes no incloses als 3 apartats anteriors. 
 
Vinculació dels Centres Educatius en visites i activitats puntuals als Centres de justícia Programa 

de prevenció i intervenció en conductes autolesives greus.  

Millora dels recursos per l’atenció als casos de joves amb discapacitat intel·lectual. 

 
Àmbit de rehabilitació en centres penitenciaris d’adults.• Programes de suport dins de 
presó.  
Increment de programes de voluntariat que puguin donar suport en:  

 Servei d’atenció i orientació durant el procés d’ingrés.  

 Visites a serveis de salut i salut mental fora dels CP 

 Acompanyament personal i social 

 Atenció diürna en 3er grau o LC 
Que contemplin campanyes de difusió i captació de voluntaris, formació i recolzament als 
voluntaris durant tot al procés, inclosa la formació contínua dels formadors del voluntaris.  
 
Programes de prevenció i deshabituació de les drogodependències. Increment de programes 
amb més participació externa. 
Incrementar els programes d’atenció a la salut i especialment de salut mental i atenció 
psicològica.  
Increment de recursos per l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, especialment en 
règim obert i LC.  
Suport de mediació intercultural a tots els centres. Atenció especialitzada i acompanyament en 
els processos de retorn voluntari al país d’origen d’immigrants extracomunitaris.  
Programes d’acompanyament a la inserció sociolaboral.  
Programes de suport personal i motivació al canvi.  
Programes d’integració social i comunitària, amb inclusió d’activitats de sensibilització per 
afavorir la participació dels interns en la vida comunitària.  
Programes de suport per a les famílies i entorn social dels interns. Suport econòmic per a les 
visites als centres penitenciaris amb dificultats de transport.  
Programes de suport i acompanyament a la formació instrumental: suport a la lectoescriptura, i 
altres àrees de formació, acompanyament tutorial per la realització d’estudis universitaris.  
Formació en competències transversals i habilitats comunicatives: Empatia, assertivitat, presa 
de decisions, autocontrol, hàbits bàsics i habilitats domèstiques (higiene, alimentació, reciclatge, 
gestió d’un domicili), Seguretat, ús de les noves tecnologies  
Tallers culturals i de lleure: lectura, chikung, jocs de taula, esports, teatre, màgia, esports 
(bàdminton, tenis, bàsquet, futbol,...)...  
Programes de suport per a la transició al règim obert: Estils de vida, organització de la vida 
autònoma, 
 
 
Àmbit de rehabilitació d’adults. Programes de tractament coberts de forma insuficient per 
l’oferta interna dels centres penitenciaris.  
Increment de programes de rehabilitació de les drogodependències: programes específics de 
reducció de danys, PMM, PIX, places de Centres de dia,  
Espais lliures de drogues i amb participació a tots els CP.  
Programes d’atenció a les persones amb patologia dual.  
Increment de suport a l’atenció especialitzada per a persones amb Discapacitat intel·lectual.  
Programes de suport als serveis interns d’atenció especialitzada en suport jurídic i social, 
especialment per a les dones.  
Increment de places per a tractament de delictes de perfils concrets: agressors, violència de 
gènere,...  
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Àmbit de rehabilitació en centres penitenciaris d’adults. Altres mesures no incloses als 2 
apartats anteriors relacionats amb CP. 
 
Programes de suport en la fase final del compliment: 3er grau, LC, allotjament, transport, 
acompanyament social i educatiu, suport a la inserció laboral, suport a la inserció i participació 
comunitària,...  
 
 
Àmbit dels Programes de suport a les Mesures Penals alternatives. Activitats de suport al 
compliment de les MPA. 
 
Professionals de suport puntual per a donar resposta a les llistes d’espera, quan n’hi ha.  
Programes de suport per al compliment de TBCs grupals. (materials, hores de seguiment 
especialitzat, assessorament durant el procés, ...) 
Programes de recerca, impuls (assessorament i acompanyament) i avaluació d’experiències  en 
la posada en marxa de TBC grupals.  
Programes de suport a l’intern en el compliment de mesura: materials i equipament necessari, 
transport, ... 
Programes de suport a la inserció laboral dels penats, com a mesura de prevenció de la 
reincidència.  
Programes de suport als familiars de les persones que compleixen mesures penals alternatives.  
 
 
Àmbit dels Programes de suport a les Mesures Penals alternatives.  
 
Es detecta necessitat d’increment de places en relació als següents perfils:  
 
Atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual. 
Salut mental 
Drogodependències  (més diversificació de recursos) 
Unitat d’atenció especialitzada a la patologia dual.  
Programes formatius, segons llista d’espera. 
Programes terapèutics i d’atenció psicològica en relació a l’origen del delicte (ludopaties, 
alcoholisme, trastorns de salut mental,...) 
 
Àmbit dels Programes de suport a les Mesures Penals alternatives. Altres, determineu 
 
Suport psicosocial per al seguiment de casos procedents de centres penitenciaris: 100.2, LC, 
Permisos de 2on grau, llibertat definitiva. 
 
 
DESCRIU ALTRES NECESSITATS QUE CONSIDERIS RELLEVANTS A INCLOURE EN 
L’ORDRE DE SUBVENCIONS 
 
Formació per als professionals i voluntaris  de les entitats i participada per personal de dins dels 
centres penitenciaris per millorar la seva cohesió i transversalitat de l’acció. Inclosos els 
programes de supervisió de casos que contribueixin a la millora del treball en xarxa i l’establiment 
de circuits d’atenció més eficients. 
Programes de suport als alliberats sense papers a la finalització de la mesura.  
Suport en la inserció laboral i deshabituació de les drogodependències  a la sortida de presó.  
Programes de suport a la mobilitat dels interns i les seves famílies per la participació en activitats 
dins i fora de presó.  
Programes de supervisió per als equips especialitzats de les entitats, que puguin ser oberts a 
d’altres agents actius en els processos de tractament.  
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MODEL DEQÜESTIONARI DE RECOLLIDA D’APORTACIONS DE LES ENTITATS SOCIALS DE LA 

TPS QUE COL·LABOREN EN EXECUCIÓ PENAL EMPRAT. 

ANÀLISI DE NECESSITATS PRIORITÀRIES DE LES PERSONES SOTMESES A MESURES JUDICIALS: 

 

A) Àmbit de  Justícia Juvenil Estableix el nivell de prioritat d’atenció de cadascuna de les 

propostes que facis, tenint en compte les necessitats de suport dels joves que 

compleixen mesures judicials. Classifica cadascuna  del 0 (no necessari)  al 4 (molt 

necessari) 

 

 Activitats de suport en els centres educatius. Indiqueu si ho considereu 

pertinent el centre Educatiu pel que feu la proposta. (Especifiqueu de quin 

perfil considereu, per exemple mediació intercultural, lleure, esports,...) 

 

 

 Programes de suport en medi obert. Indiqueu si teniu referències territorials 

(Especifiqueu de quin perfil considereu, per exemple mediació intercultural, 

lleure, esports,...) 

 

 

 Programes de suport a la finalització de la mesura judicial (especifiqueu tipus 

de suports, acolliment residencial, suport d’inserció laboral, acompanyament 

socioeducatiu,... ) 

 

 

 Altres (especifiqueu-los) 

 

 

B) Àmbit de rehabilitació en centres penitenciaris d’adults: Estableix en nivell de prioritat 

d’atenció de cadascuna de les propostes que facis, tenint en compte les necessitats de 

suport dels penats a presó. Classifica cadascuna  del 0 (no necessari)  al 4 (molt 

necessari) 

 Programes de suport dins de presó.  Indiqueu si ho considereu pertinent el 

centre Educatiu pel que feu la proposta. (Especifiqueu de quin perfil 

considereu, per exemple mediació intercultural, activitats de sortida fora de 

presó,  lleure, esports,...) 

 

 

 Programes de tractament coberts de forma insuficient per l’oferta interna dels 

centres penitenciaris. .  Indiqueu si ho considereu pertinent el centre Educatiu 

pel que feu la proposta. (Especifiqueu per quin perfil de necessitats de les 

persones i tipus d’atenció  considereu, per exemple salut mental, 
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drogodependència o altres i programes de tractament individual, centres de 

dia,...) 

 

 

C) Àmbit dels Programes de suport a les Mesures Penals alternatives. Estableix en nivell 

de prioritat d’atenció de cadascuna de les propostes que facis, tenint en compte les 

necessitats de suport dels penats a MPAs. Classifica cadascuna  del 0 (no necessari)  al 

4 (molt necessari). 

 Àmbit dels Programes de suport a les Mesures Penals alternatives. Activitats 

de suport al compliment de les MPA, per exemple, personal de suport per la 

gestió de grups de TBC, materials o equipament per la gestió de grups de 

TBC,... 

 

 

 Àmbit dels Programes de suport a les Mesures Penals alternatives. 

Finançament de places de tractaments concertats de salut mental o 

drogodependència,... 

 

 

 Àmbit dels Programes de suport a les Mesures Penals alternatives. Altres, 

determineu  

 

DESCRIU ALTRES NECESSITATS QUE CONSIDERIS RELLEVANTSA INCLOURE EN L’ORDRE DE 

SUBVENICONS 

Per exemple formació permanent dels professionals de l’àmbit, formació i acompanyament de 

de voluntariat social,...  
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DOCUMENT 7:PROPOSTA PERFIL FAS 

 

La Taula de Participació Social (TPS) de Catalunya es constitueix com a mecanisme 

permanent de treball i de coordinació entre l'Administració i les entitats del tercer sector 

que desenvolupen programes específics d’intervenció i de reinserció social en matèria 

de compliment de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció penal.  La 

TPS cerca un:: 

 

PROFESSIONAL INDEPENDENT PER FER DE GERENT DEL PROJECTE 

“SUPORT A LA TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL; TREBALL EN XARXA PER 

MILLORAR LES OPORTUNITATS DE REINSERCIÓ SOCIAL DE LES PERSONES 

SOTMESES A MESURES JUDICIALS” 

 

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament estratègic i l’enfortiment de les 

entitats de l’àmbit penitenciari per la millora de l’atenció a les persones beneficiàries dels 

programes de reinserció social i intervenció en els diferents àmbits d’actuació, la 

generació d’opinió pública favorable i la promoció del treball en xarxa 

 

La Fundació Autònoma Solidària (FAS), entitat sense ànim de lucre vinculada a la 

Universitat Autònoma de Barcelona que col·labora en l’aplicació de les polítiques de 

solidaritat, igualtat d’oportunitats i cooperació per al desenvolupament, actua com a 

responsable administratiu  d’aquest projecte. 

 

En dependència de la comissió d’enllaç de la Taula de Participació Social, 

s’encarregarà de la gestió i execució del projecte amb les següents 

 

Responsabilitats: 

 

 Anàlisi del funcionament intern de la TPS i dels mecanismes de 
comunicació amb les entitats del plenari d’entitats. 

 Elaboració i execució d’un pla de comunicació intern de la TPS i amb les 
entitats. 

 Elaboració d’un pla d’activitats formatives i d’intercanvi adreçat a les 
entitats orientades a la millora de la qualitat dels programes i 
intervencions de reinserció social que aquestes duen a terme   
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 Organització de les activitats formatives i d’intercanvi d’acord al pla 
d’activitats formatives i d’intercanvi 

 Elaboració i implementació d’un pla de difusió per promoure una nova 
sensibilitat social vers el fet penitenciari de l’opinió pública  

 Elaboració i implementació del pla d’actuació per millorar la visibilitat i 
incidència en l’àmbit de l’acció social 

 Secretaria executiva de la part social de la TPS i del plenari d’entitats 

 Coordinació, seguiment i avaluació del projecte i gestió de la contractació 
dels possibles serveis vinculats 

 

 

Requisits: 

 Titulat superior en ciències socials o comunicació 

 Formació i experiència laboral en el tercer sector social  

 Experiència en la participació i dinamització de xarxes socials 

 Experiència en la gestió i difusió de campanyes de sensibilització i 
incidència social 

 Capacitat de lideratge, autonomia i de dinamització d’equips 

 Habilitats comunicatives, tant orals com escrites 

 Català: nivell C o equivalent. 
 

Característiques: 

 Duració del projecte: de l’1 d’octubre de 2010 .a 31 de desembre de 2011 

 Contractació com a  serveis professionals 
 

 

Els interessats podeu adreçar el vostre currículum i una carta de motivació a: 

fas.seleccio@uab.cat amb la referència ref.: gerent del projecte de suport a la 

TPS. 

Data límit de recepció: 22 de setembre de 2010 

mailto:fas.seleccio@uab.cat
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11.2. ANNEX: MATERIALS CAMPANYA 
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DOCUMENT 8: BRIEFING 

 

CAMPANYA DE DIFUSIÓ EXTERNA (TPS) 

                                           Briefing a l’equip creatiu 

 

 

 

·                                     “REHABILITEM PERSONES” 

A. OBJECTIUS   
 

1. Generar un canvi en la demanda social, actualment orientada a potenciar 
la seguretat. 
Que s’entengui que és la rehabilitació de les persones en procés 
d’execució penal, més que les condemnes llargues, l’element clau per 
assolir les cotes esperades de seguretat ciutadana, tant en la comunitat 
com en les presons. 
 

2. Inspirar confiança respecte al control total i efectiu que es du a terme en 
l’àmbit  del compliment de penes en la comunitat. 

 

Signarà la campanya, la Taula de Participació Social: Entitats Socials que treballen en  

l’àmbit penal i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

B. ESTRATÈGIA 
 

Aquesta campanya pretén iniciar un canvi de l’actitud existent en la societat, pel que fà 

al món de les presons. Per aconseguir-ho cal tenir present  el procés que segueix la 

psicologia individual de les persones en un procés complexe de comunicació:  

 

 Coneixement. Informació objectiva sobre el tema que s’exposa. 

 Comprensió. S’ha d’entendre el que diem i s’ha d’entendre a la primera, 
sinó la gent desconnecta. 

 Actitud. Aquest és el punt crucial. Aquí és molt important el to de la 
campanya. El nostre missatge ha de ser convincent i creible. Només així 
pot arribar a ser acceptable.  

 



 
 

278 
 

Per això, proposem tres línies, dintre del mateix lema de campanya ”Rehabilitem 

persones”: 

1. Línia informativa 
 

Una visió objectiva sobre el món penitenciari a Catalunya, dintre del context d’Europa. 

 

Contingut:  

 

 Rehabilitació, reincidència i cost, a les presons i al compliment de penes en 
la comunitat: evolució en els darrers 5 anys i comparació actual amb els 
països d’Europa. 

 Taxa de delictes vs. taxa d’empresonament. Comparació amb els països 
d’Europa 

 Nombre total d’interns i nombre d’interns en programes de rehabilitació. 

 Increment de la penologització: nombre creixent d’interns i condemnes més 
llargues 

 Cost/dia i cost/any del internament penitenciari vs. cost/dia i cost/any de les 
mesures penals alternatives. 

 Index d’èxit dels programes de rehabilitació, per sectors: salut mental, 
drogues, violència de gènere,...  

 

La rehabilitació, dintre de les presons, és possible 

2. Línia desmitificadora 
 

Aportació de dades objectives i de testimonis personals per tal de rebatre els mites 

arraigats en la societat respecte al món de les presons, alimentats pels mitjans de 

comunicació: 

 

 “El sistema penal espanyol és benevolent” 

 “El perfil mitjà del près és d’alta perillositat” 

 “El delicte és una decisió individual lliure per la que cadascú ha de pagar” 

 “Les penes de presó només es compleixen en una petita part” 

 “Les sortides programades de la presó, generen inseguretat ciutadana” 

 “Entren per una porta i surten per l’altra” 

 .... 
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(Font: web “Otro derecho penal es posible”) 

3. Línia clarificadora 
 

Fixació del missatge, per tal de facilitar-ne la comprensió, l’acceptació i la recordació. 

 Problema actual:  

L’actual demanda social respecte al món penitenciari, que prima el càstig i la seguretat 

per davant d’altres valors, ens porta a una paradoxa: el nombre cada vegada més alt 

d’interns a les presons i les condemnes més llargues, conviuen amb un nivell més alt 

de reincidència en el delicte. Resultat: Menys seguretat ciutadana, amb un cost 

econòmic cada vegada més alt. 

 

 Solució proposada: 

La seguretat ciutadana desitjable es pot assolir més facilment amb la rehabilitació 

personal a les presons i prioritzant el compliment de penes en la comunitat evitant així 

la “presó innecessària”. Resultat: Més reinserció social dels ex reclusos i més 

seguretat ciutadana, a un cost molt més baix. 

 

Punt de canvi: 

Que la societat entengui que per assolir allò que es demana: més seguretat ciutadana, 

és precís anar substituïnt la “presó innecessària” pel compliment de penes a la 

comunitat. I, en paral·lel, que s’inverteixi més en programes de rehabilitació a les 

presons. 

C. TARGET 
 

El target de la campanya és la societat en general i els líders d’opinió en particular,  

especialment els mitjans de comunicació, que tant influeixen en el públic. I els jutges,  

polítics i legisladors perquè puguin anar actuant en funció del canvi de demanda 

social. 

 

Aquesta és una campanya de llarg recorregut, que cal construir en el temps. 

D. MITJANS 
 

 Televisió, Ràdio i Premsa 

Utilitzarem aquests mitjans de gran difusió, amb spots, falques i anuncis publicitaris, 

per transmetre la “idea-força”. Esperem obtenir, com a retorn, presència als mitjans, a 

través de reportatges, entrevistes i notícies. 
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 Internet 

Creació d’un web site com a punt de partida i trobada de les xarxes socials que 

animarem (a càrrec de la subvenció de l’any 2011) 

E. MATERIALS DE CAMPANYA 
 

 Spots TV 

 Falques Ràdio 

 Anuncis Premsa 

 Vídeo testimonial (testimoniatges reals, que facilitin el traspàs del missatge 
positiu)   

 

                          

F. TIMING 

 

Estem treballant sobre la base del següent calendari_: 

 

. 19/11: Presentació de la idea creativa de campanya 

 

. 29/11: Presentació acabada de la campanya: imatges, slogans, textes, logotip. 

 

.   1/12: Inici de producció dels materials: vídeo testimonial, spots TV, falques     

             Ràdio, anuncis premsa.  

              

. 22/12: Recepció dels materials acabats 

 

 

 

                                      ============================== 

 

                            

                                                                                                              15/11/2010
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DOCUMENT 9: MATERIALS CAMPANYA OBRIM LA PORTA A LA REHABILITACIÓ TPS 

Anunci premsa escrita apaisat: 

 

Anunci premsa escrita quartilla (color i B/N):  

 

 

Anunci tanques publicitàries: 

 

 



 
 

282 
 

Pòster Din A4:  
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DOCUMENT 10: PRESENTACIÓ DE LA TPS I LES ENTITATS QUE LA CONFORMEN 
La TPS és un espai d’interlocució entre les 90 entitats socials a Catalunya, que treballen 

desenvolupant serveis i programes de rehabilitació personal i reinserció social,  i el Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya,  que té la finalitat de millorar la qualitat d’atenció de 

les persones que compleixen condemnes penals.  

D’on sorgeix la TPS 

 

Els objectius de la TPS:  

 

  

ES CREA en les jornades anuals de voluntariat penitencari de l’any 2003

ES CONSTITUEIX mitjançant Resolució del Conseller de Justícia de 17 de novembre de 2005

ES REGULA mitjançant l’ordre: 

Ordre JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació social en l'àmbit penal 
i penitenciari     DOGC 5433, de 31.7.2009

Aportar informació i obrir processos de participació amb els representants de la part social 

de la Taula en tots aquells aspectes estratègics de l’activitat penitenciària que siguin

rellevants per a la seva actuació.

Proposar, avaluar el funcionament i fer propostes de millora de les línies generals, dels

circuits i dels canals de comunicació que han d'emmarcar la relació de col·laboració entre 

ambdues parts.

Proposar estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i rehabilitadora de 

la política penitenciària.
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COM FUNCIONA LA TPS: 

Com el su nom indica a través de taules de treball:  

 La taula de primer nivell, és un espai trimestral entre representants de la Direcció del 
Departament de Justícia i Representants de les entitats, escollits per votació en plenari 
anual. Es tracten temes generals de funcionament de l’execució penal i de la contribució 
de les entitats al sistema.  

 Les taules perifèriques són espais de treball trimestrals entre la Direcció dels diferents 
centres penitenciaris i representants de les entitats que hi col·laboren.  
S’hi tracten temes específics de cada centre.  

 

Les entitats socials que participen a la TPS tenen sessions de treball pròpies per tal de 

treballar els continguts a proposar a l’administració.  

 

L’any 2009 es va aprobar un Pla Estratègic Conjunt Entitats-Departament de Justícia que 

es definí com: Instrument de millora en l’atenció a les persones beneficiàries dels 

programes de reinserció social i intervenció en els diferents àmbits d’actuació així com 

la qualitat en la gestió dels programes que duen a terme les entitats en el marc de 

col·laboració amb la Secretaria de Serveis Penitenciaris.  

amb els següents eixos de treball i Resultats obtinguts:  

La millora de la 
interlocució i el treball en 

xarxa

•Més espais de treball

•Millors eines de gestió i 
comunicació de la part 
social

La millora de la 
intervenció

•Formació per als 
professionals i voluntaris: 
5 seminaris i 5 
conferències.

•Definició d'estandards de 
qualitat dels serveis que 
desenvolupem.

La generació d'opinió 
pública favorable 

•campanya  de la part 
social:                       
OBRIM LA PORTA A LA 
REHABILITACIÓ
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ENTITATS REPRESENTANTS DE LA TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL L’ANY 2011: 

Associació CEDRE per a la Promoció Social www.cedre.cat 
Cedre és una associació sense ànim de lucre vinculada a la Comunitat Cristiana dels Caputxins de 
Sarrià i declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. Treballa en l’acció solidària i 
social en el quart món,  especialment amb joves de les presons i immigrants. Promou i dinamitza la 
inclusió social d’aquests nois a través de serveis com “la caseta” i voluntariat a presons. 

 
Associació per la Promoció I La inserció Professional (APIP) www.apip.org. 

És una associació d'iniciativa social, de caràcter generalista i sense ànim de lucre, que col·labora 
amb les administracions públiques en el desplegament i l'aplicació de les polítiques actives, 
formatives, ocupacionals, solidàries i cíviques per a col·lectius amb risc d'exclusió. 

Associació Social Andròmines www.andromines.net 

L' Associació Social Andròmines és una entitat sense ànim de lucre que, des de l'any 1993 
treballa per un societat més justa i equitativa, mitjançant la lluita i denuncia de l'exclusió social 
i l'acolliment de persones en situació d'exclusió sociolaboral 

Creu Roja Catalunya www.creuroja.org 

Entitat que treballa desenvolupant projectes socials amb col·lectius com ara, gent gran, persones 
afectades per la VIH, discapacitats, toxicòmans, persones immigrants o refugiats, dones en dificultat 

social, entre d’altres. A més, treballem per a la reinserció laboral, i en activitats de prevenció en 
socors i emergències arreu de Catalunya. 

DINCAT www.dincat.cat 

El grup DINCAT el formen entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la discapacitat 
intel·lectual, amb una triple perspectiva de servei: a les pròpies persones amb discapacitat 
intel·lectual, les seves famílies i la seva vida en la comunitat; a l’activitat, social i associativa, de les 
entitats que donen suport a les persones amb discapacitat intel·lectual. Porta a terme el programa 
accepta d’atenció a les persones amb Discapacitat intel·lectual amb mesures penals.  

Fundació Autònoma Solidària (FAS) www.uab.es/fas 
La Fundació Autònoma Solidària contribueix a la construcció d'una universitat més solidària i 
compromesa amb la realitat social i el treball per garantir la igualtat d'oportunitats, mitjançant la 
promoció de la participació voluntària dels estudiants.  
 

Fundació ARED www.fundacioared.org 

La Fundació Ared treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones en situació 
d'exclusió social, majoritàriament dones procedents de centres penitenciaris i de serveis socials. 

Fundació L’Heura Tarragona www.lheura.org 

L’entitat, constituïda com a Fundació sense ànim de lucre, dins l’àmbit de l'acció social, s’orienta  a 
donar suport psicosocial i laboral a persones en situació d’exclusió social, a través de recursos 
residencials i projectes formatius-laborals. 

Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS)  www.intress.org 

És una associació, creada el 1984,  sense finalitats lucratives d’àmbit estatal, declarada d’utilitat 
pública,  que treballa en el sector del benestar social per aconseguir uns serveis amb qualitat tècnica 
i humana, tant en els aspectes organitzatius com en els d’atenció a les persones.   

http://www.cedre.cat/
http://www.apip.org/
http://www.andromines.net/
http://www.creuroja.org/
http://www.dincat.cat/
http://www.uab.es/fas
http://www.fundacioared.org/
http://www.lheura.org/
http://www.intress.org/
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ENTITATS MEMBRES DE LA TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 2011 

Acas. Associació Comunitària anti-sida de Girona 

Actua Consop  

Agora. Filles de la caritat.  

Asociación Reto a la Esperanza 

Associació ABLA 

Associació Alba 

Associació Alcohòlics Anònims 

Associació Aldebaran 

Associació AMISI (Mediació Intercultural) 

Associació Anti-Sida de Lleida 

Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya 

Associació d'Acció Social "La Vinya"  Parroquia Santa Maria del Gornal 

Associació d'Ajuda als Toxicòmans 

Associació de Veins pel Benestar 

Associació Esportiva Ciutat Vella 

Associació Ex-pres "4 camins" 

Associació FAR 

Associació Gràcia 

Associació Horeb 

Associació INEF per a la cooperació internacional 

Associació Jaume Pineda de Mataró 

Associació Lligam 

Associació Lluc 4 

Associació per la Salut Mental Septimània  -Centre Pinel 

Associació Plataforma Ciutadana Grup 33 

Associació Sedibac 

Associació Som-hi 

Associació Veins Vic-Remei de Manresa 

Associació Ventijol 

Asssociació Egueiro 

Bayt-Al-Thaqafa 

Cal Salvador 

Capellania Catòlica de Tarragona 
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Caritas parroquial de Mollerusa 

CECAS Centre Català Solidaritat 

Centre Passatge 

Centro de Ayuda e Inserción Social (AME) 

Ciutat i Valors, Fundació privada de serveis i iniciatives social de la Ciutat de Barcelona 

Club d'Escacs Figueres 

Col.legi Oficial de Psicòleg a Catalunya 

Colla Castellera de Figueres 

Companyia de les filles de Sant Vicenç Paül 

Consell Evangèlic Catalunya 

Consorci Normalització Llingüística 

Consorci Sanitari de Terrassa 

Coordinadora Contra la Marginació 

Delegació Terriorial a Lleida del Col.legi Oficial de Psicòleg a Catalunya 

Dona i Presó 

Enlairant Figueres 

Esportives Solidàries 

Fundació AGI 

Fundació Autònoma Solidària (FAS) 

Fundació FIAS 

Fundació Hospitalària Sant Joan de Deu  

Fundació Institut de Reinserció Social (IReS) 

Fundació Marianao 

Fundació Pare Manel 

Fundació Privada Ficat 

Fundació Privada Mensalus 

Fundació Salut i Comunitat 

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola 
Fundació SURT. 
Grup 33 

Grup de Solidaritat Hedera 

Grup Esplai Blanquerna 

Grup Juristes Roda Ventura 

Gueto Capoeira Manresa 

Iniciatives Solidaries 
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Institut Químic de Sarrià 

Justícia i Pau 

Narcòtics Anònims 

OBINSO 

Obra Social Sta. Lluïsa de Marillac S.A.O. 

Orden de la Bienaventurada Virgen Maria de la Merced 

Pastoral Penitenciària de Lleida 

Projecte Home Catalunya 

Psicojove 

Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona 

SEPAP del Bisbat de Girona 

Serveis Clínic 

TRANFORMAS 
 

 

MÉS INFORMACIÓ AL BLOG DE LA TPS:  

http://partsocialdelatps.blogspot.com/ 

 

 

 

 

http://partsocialdelatps.blogspot.com/
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Facultat de Dret 

Grau en Criminologia 

TAULA DEPARTICIPACIÓ SOCIAL 

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA 

“OBRIM LA PORTA 

A LA REHABILITACIÓ” 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A càrrec de 

Núria Fabra 

Consultora de la part social 

Begoña Navarrete 

Directora de la Fundació Autònoma Solidària 

Dimarts 18 octubre a les 12’00 

Aula Magna FAc. Dret 

Acte obert a tota la comunitat universitària 
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11.3. MATERIALS “MAPA D’ACTIVITATS” 
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Document 11: DADES RECOLLIDES RESPECTE LA NECESSITAT D’UN CATÀLEG A 

L’INFORME ESTUDI DE NECESSITATS TPS ANY 2010 (PAGS 14 I 15) 
 

4. Qüestionari referent a possibles eines de millora 

 

4.1. Sobre el catàleg 

El 81% dels enquestats creuen que és necessari editar un catàleg institucional sobre 

la TPS i les entitats que formen part.  

Prefereixen el format digital un 38%, un 4% en paper i un 36% prefereixen si pot 

ser els dos formats.  

La majoria, 66% els sembla indiferent que estigués ordenat per serveis o per entitats, 

encara que un 24% ho prefereix ordenat per serveis. 

Referent a les preferències dels enquestats quant a la informació que hauria de 

recollir el catàleg les respostes són les següents: 

 

 

Gràfic 8 
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Document 12: PLA DE COMUNICACIÓ INTERN TPS. ABSTRACT REFERENT AL CATÀLEG 

D’ACTIVITATS:  
1.1. PLA D’ACTIVITATS 2011 

 
Per aconseguir aquests objectius i expectatives de resultats es proposen les següents 
accions: 

 
Eines d’aplicació immediata:  
 
Es treballa en l’elaboració d’una base de dades (acces). És la consultora qui serà 
responsable de mantenir al dia la base de dades i gestionar-la. 
 
S’estableixen com eines de gestió immediates: un gmail, el correu BUSTIA TPS de la 
Gencat i una línia telefònica. També a càrrec de la consultora.  
 
 
Eines a dissenyar en el primer trimestre de l’any 2011 i aplicar de forma 
progressiva:  
 
Dividim les accions de comunicació interna en 3 categories: presencials, de suport paper 
i digitals. En tots els casos, el denominador comú és la participació de les entitats en el 
seu desenvolupament. És a dir, tenen un clar component de creació col·laborativa, ja 
que creiem que la millor manera de motivar és fent participar.  
 
 
 
Presencials 
 
Jornada de treball. Es proposa mantenir la proposta actual d’un a  dos plenaris anuals 
de la part social on es comparteixen els avanços al respecte dels eixos estratègics, es 
fixen prioritats i s’estableixen accions i grups.  
 
De suport paper  
 
 
 
                     Cartera de serveis  
 
 
 
Informació recollida al qüestionari: 
 
El 81% dels entrevistats ho consideren prioritari.  
 
Pel que fa al format:  el 38% proposen digital, el 4’7 % en paper i 33,6 en ambdós 
formats. 
Pel que fa al sistema de presentació de continguts un 24 % consideren que s’ha 
d’ordenar per serveis, el 14% per entitats i la resta els és indiferent.  
Al respecte del contingut la proposta és la següent:  

4.2.1. Base de dades i eines de gestió 
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Al respecte de la distribució que proposen:  

 Entitats TPS (voluntaris i professionals) 
 Administracions i  centres col•laboradors del Departament de Justícia 
 Empreses que puguin oferir llocs de treball per aquest col•lectiu  
 Universitats 
 Personesateses, socis i  col·laboradors 
 A tots els equips dels C.P. (inclosos el personal d’interior, a més dels de 

tractament) 
 Als assistents a jornades formatives.  
 Als mitjans de comunicació (quan cobreixin algun acte de la TPS o del 

Departament...)  

 
 
 
Proposta:  
Publicar un catàleg on, a grans trets, es descrigui què és la TPS i quines són les entitats 
que la integren. La idea és que sigui una publicació que doni una visió general de 
l’activitat que desenvolupen i que alhora sigui una guia pràctica i útil per a tots els grups 
d’interès que intervenen en el sistema penal i penitenciari (catàleg de serveis), ja que es 
repartiria a centres, presos, familiars... També es faria arribar als mitjans de 
comunicació.  
 
 

Objectius principals 

 Elaborar un catàleg on la informació estigui agrupada i ordenada per: serveis, 
entitats i emplaçaments on es desenvolupen les activitats. 

 Aprofitar el mateix contingut per incorporar-lo al web, en pdf, però també i 
especialment en una pàgina amb contingut indexat i que es pugui cercar. 

 Repartir-lo entre tots els grups d’interès que intervenen en el sistema penal i 
penitenciari. 

 Presentar-lo als mitjans de comunicació. 
 
 

Seccions proposades pel catàleg: 
Cal elaborar el llançat amb més deteniment, però a grans trets seria aquest: 
 
 
 

Informació per Catàleg
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Presentació TPS

Funcions TPS

•Perfil d'entitats

•Nombre de professionals i voluntaris

•Webs de referència i dades d'identificació,

•.----

Entitats membres

•Emplaçaments on es duen a terme els serveis

•De gestió delegada o col·laboradors

•Serveis complementaris

•Perfils professionals i de voluntariat

•Perfil al que s'adreça i criteris d'admissió

•Objectius

•Altres: 

Serveis que presten
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DADES DE LES ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT QUE 
LES ENTITATS FAN EN ELS CENTRES PENITENCIARIS 

CATALANS 

Aquest formulari s'adreça a les entitats que desenvolupen programes de forma continuada, a 
càrrec de persones voluntàries. Cal omplir un formulari per cada activitat o projecte. Si una mateixa 

activitat la feu en diferents centres, només l'heu d'omplir una vegada indicant a la pregunta de 
centres els que correspongui. Totes les dades que ens faciliteu autoritzeu la seva difusió pública on 

line excepte les dades de caràcter personal: Noms i Cognoms de referents o professionals de 
contacte, de les que no se'n farà difusió oberta i es registren a efectes de comunicació interna.  

* Necessari 

Nom de l'Entitat Social titular * feu servir el nom complert 

Nom de l'activitat de voluntariat que desenvolupeu * 

Nom que rep dins la vostra organització, i pel que s'identifica en els Centres penitenciaris en que es 

porta a terme. 

Nom de la persona referent del programa o activitat * 
Nom i cognoms 

Dades de contacte del/la responsable de l'activitat * 
Indiqueu telèfon i/o email 

Adreça del lloc on es realitza l'activitat (Omplir només les adreces dels centres d'atenció 

externs als centres penitenciaris on es desenvolupen les vostres activitats. Si les activitats es 

fan en CP, indiqueu al camp: "Nom de via" el nom dels centres penitenciaris on es porta a 

terme. I deixeu la resta de camps en blanc) 
Seleccionar aquí el tipus de via (carrer, plaça, gran via...) 

  

Adreça del lloc on es realitza l'activitat. Article via (si en té). Per exemple: Passeig del Remei. 

Correspon a "Passeig" la pregunta anterior, "del" en aquesta pregunta i "Remei" en el nom de la 

via, pregunta següent)   Adreça del lloc on es realitza l'activitat * 
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Tecnologia de 

   

   

 

 

  

 

   

   

   

   

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.     
Informeu d'un ús inadequat    Condicions del Servei    Termes addicionals 

Envia 

No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnbEeu5Vxp1KxlwpvgUfMqiDNw6d9v3NDN0sfUTxQkuORg/viewform 305/87 

 

DADES DE LES ACTIVITATS QUE LES 

ENTITATS COL·LABORADORES FAN ALS CENTRES 
PENITENCIARIS CATALANS 

Cal que ompliu aquest formulari tantes vegades com programes diferents disposi la vostra entitat. Ens 
referim a les activitats incloses a l'ordre de subvenció, concertades, contractes de serveis i convenis que 
disposeu amb el Departament de Justícia. Les dades corresponents a l'adreça estan desglossades en camps 
diferents per tal de poder-les incloure en bases de dades generals de mapeig de serveis a Catalunya, cal que 
ens les faciliteu només en aquells serveis que es fan fora dels centres penitenciaris. Totes les dades que ens 
faciliteu autoritzeu la seva difusió pública on line excepte les corresponents a Noms i Cognoms de persones 
referents, que es mantindran en les bases de dades internes de treball, sense fer-ne difusió on-line. En la 
complementació, autoritzeu, doncs, la seva difusió.  

* Necessari 

Nom de l'Entitat Social titular * Feu 

servir el nom complert. 

Nom del Servei/Activitat * 
Empreu el nom que consta en la sol·licitud de subvenció, concert o contracte. 

Nom de la persona Responsable de l'activitat * 
Nom i cognoms de la persona responsable del programa: director, coordinador, cap,... 

Telèfon de contacte i email * 
Indiqueu telèfon i/o email de que disposeu de contacte per a demanar més informació del servei. 

Adreça del lloc on es realitza l'activitat (Omplir només les adreces dels centres d'atenció externs als centres 

penitenciaris on es desenvolupen les vostres activitats. Si les activitats es fan en CP, indiqueu al camp: "Nom 

de via" el nom dels centres penitenciaris on es porta a terme. I deixeu la resta de camps en blanc) 

Seleccionar aquí el tipus de via (carrer, plaça, gran via...) 

  

Adreça del lloc on es realitza l'activitat: Article de via. 
Article via (si en té). Per exemple: Passeig del Remei. Correspon a "Passeig" la pregunta anterior, "del" en aquesta 

pregunta i "Remei" en el nom de la via, pregunta següent) 

  

Adreça del lloc on es realitza l'activitat * 
Nom via/carrer/plaça. Si feu les activitats dins de centres penitenciaris indiqueu aquí el nom dels centres, separat per 

comes. Si la vostra adreça és con姀dencial i no es pot fer pública indiqueu el nom del centre penitenciari del que 

depen si té relació només amb un centre penitenciari o bé el nom del carrer de la seu social, si no esta lligat a un 

centre penitenciari en concret i l'adreça no pot ser pública. 



 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnbEeu5Vxp1KxlwpvgUfMqiDNw6d9v3NDN0sfUTxQkuORg/viewform 306/87 

 Adreça del lloc on es realitza l'activitat: Numero Portal (numero del carrer, passeig, via,...) 

 

Adreça del lloc on es realitza l'activitat: Codi postal indicar els 5 dígits del codi postal 

 

Adreça del lloc on es realitza l'activitat: Població 

Nom complert i o姀cial del municipi 

 

Adreça del lloc on es realitza l'activitat: Comarca 
Indicar el nom complert de la comarca en que s'ubica 

 

Adreça del lloc on es realitza l'activitat demarcació terr itorial 

Descripció de l'activitat que desenvolupeu  

 

Indiqueu tipus d'activitat de que es tracta Marqueu una única opció segons acord establert amb el D. Justícia                                       

Socioeducativa_ intervenció en programes relacionats amb la cura de la salut i el benestar personal 

Centres educatius especialitzats: Aquells que emmarquen la seva intervenció sempre en centres 

externs a la presó, incloent també el tractament de drogodependències (Comunitats Terapèutiques, Pisos 
Urbans d’Inserció, Centres de Dia, etc.). 
Sociosanitària: Recursos destinats a la prestació de serveis per a persones amb estat de salut 
deteriorat, malaltia inguarible i terminal, i/o amb problemàtica de salut mental. 
Formativa, ocupacional i d’inserció: Aquells recursos que ofereixen itineraris formatius o d’inserció 
laboral-ocupacional, amb acompanyament a les activitats d’ inserció i recerca de feina. Accions dirigides a 
la inserció laboral i orientació professional. 
Unitat Depenent: Aquelles que acullen les aplicacions de l’art. 165 del RP. 
Residencial: Espais per a persones amb manca de recursos per garantir habitatge durant el gaudiment 
de permisos, llibertat condicional o defnitiva. 
Programes específcs de tractament: Aquells que emmarquen la seva intervenció dins d’un programa 
penitenciari específc (SAC, DEVI genèric o domèstic). 
Assessorament i atenció a persones immigrades 

Perfil de les persones que poden participar al programa: gènere i edats:  

indiqueu l'opció que correspongui  

indiqueu l'opció que correspongui  
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DOCUMENT 17: PRESENTACIÓ DEL MAPA D’ACTIVITATS QUE ELS ENTITATS SOCIALS PORTEN A 

TERME EN CENTRES PENITENCIARIS: 

Objectiu del mapa: 

El mapa d’activitats que les entitats socials porten a terme en centres penitenciaris, és un objectiu 

estratègic, de la  Taula de Participació Social per l’any 2015, amb l’objectiu de disposar d’un mapa real 

d’activitats que les entitats socials estan portant a terme en els Centres  penitenciaris de Catalunya. 

S’hi inclouen :  

a) Les activitats que els entitats realitzen amb persones voluntàries: activitats de voluntariat. 

b) Les activitats que les entitats socials realitzen amb professionals: activitats col·laboradores.  

Aquest mapa es preveu que estigui disponible per a la població en general, permetent a interns, 

familiars, professionals, voluntaris conèixer quines són les activitats que es porten a terme en els 

centres penitenciaris, podent així promoure el treball en xarxa, millorar l’accés dels interns a les 

activitats, facilitar la incorporació de nou voluntariat, estendre activitats interessants a d’altres 

centres,...  

Per millorar l’accessibilitat al mapa s’ha treballat amb el Departament de Sostenibilitat i Territori la 

incorporació de la informació recollida al mapa de Serveis de Catalunya que s’està preparant en el 

marc de l’aplicació de la llei de transparència de l’administració.  

Descripció del procés:  

S‘ha portat a terme durant els mesos de juliol, setembre, octubre i primera quinzena de novembre. 

Hem portat a terme una ronda de visites a tots els Centres Penitenciaris de Catalunya. Els 

entrevistadors hem estat: Núria Fabra (totes les visites) acompanyada per Javier López (col·laborador 

de la TPS) i Marta Nomen i Xavier Badia (representants de les entitats a la taula de primer nivell de la 

TPS).  

Els criteris i procediment s’han treballat en una comissió mixta amb el Departament de justícia en que 

han participat Patricia Bosch de la Fundació Salut i Comunitat i Veronica López de l’associació Ethos, 

com  a representats de la part social, a més dels implicats a les visites i Joan Pere Queralt, Albert Royo 

i Raquel Robalo, per part del Departament de Justícia.  

L’objectiu, de les visites als centres, ha estat  validar la informació recollida de les dades d’activitats 

que les entitats socials de Catalunya estan fent als centres penitenciaris. El procés es va iniciar amb 

l’enviament d’un qüestionari on line, que les entitats van emplenar per informar de les activitats que 

porten a terme. Aquesta informació va ser tabulada en taules d’excel, classificada per tipus de centre 

(en diferents llibres) i per tipus d’activitat. Segons classificació d’activitats pactada entre el 

Departament de justícia i les Entitats socials en el marc de la comissió de mapa d’activitats.  

Durant les visites s’ha contrastat la informació disponible:  

 Confirmar les activitats que es fan 

 Eliminar les activitats que s’han fet en altres períodes o s’hi podrien fer  però no s’hi porten a 

terme en l’actualitat  
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 Identificar les activitats que les entitats socials estan fent i no s’han recollit a través dels 

qüestionaris, ja sigui per omissió de l’entitat o perquè la TPS encara no havia formalitzat l’alta 

d’entitat a la base de dades d’entitats que col·laboren en l’execució penal: el cens d’entitats 

de la TPS 

 Identificar necessitats dels centres penitenciaris que podrien ser susceptibles d’activitats de 

col·laboració o voluntariat per part dels centres penitenciaris.  

Un cop finalitzat el procés s’ha netejat la base de dades d’activitats, és a dir s’ha corregit les 

informacions errònies, s’hi ha afegit les informacions pendents i s’ha elaborat el present informe en el 

que han quedat recollides les necessitats.  

L’informe final ha estat remès a les entitats socials i els centres penitenciaris, per tal que validin el seu 

contingut final. També estem treballant amb el gabinet jurídic totes les qüestions de protecció de 

dades i també la inclusió dels continguts a la pàgina web.  

Criteris per la classificació i presentació de dades:  

a) Algunes activitats han emplenat fitxes relacionades amb serveis de formació laboral, 

intermediació amb empreses, suport a la inserció laboral. Aquestes àrees d’activitat es fan en 

seus de les entitats, de vegades amb entrevistes en el propi context penitenciari, però estan 

sota la supervisió del CIRE, pel que no es considera que s’hagin d’incloure en el present mapa, 

havent-se exclòs. 

b) La descripció d’activitats s’ha fet de forma molt diferent per les entitats, pel que es va demanar 

una revisió de les descripcions d’activitats per part de les entitats ajustant-se a 300 caràcters 

màxim en els que descriure l’objectiu principal, i descripció metodològica general. Per tal de 

millorar la presentació de dades la comissió ha revisat les definicions aportades i les hem 

modificat en els casos que no s’ajustaven als criteris sol·licitats. Mirant d’estandaritzar el lèxic 

emprat. 

c) Hi ha activitats que inclouen persones que es troben complint tercer grau i llibertat 

condicional, però es porten a terme fora dels centres penitenciaris. De vegades són activitats 

restringides per a població penitenciària i de vegades obertes a d’altres perfils i provinences. 

Són activitats que poden acollir persones provinents de qualsevol centre penitenciari, tot i que 

els criteris de proximitat geogràfica solen ser rellevants en els fluxes de derivacions, 

especialment des dels centres oberts. Les coordinacions entre els CP i els equips professionals 

es centren en el treball de casos. Per facilitar la visibilització d’aquestes activitats s’han recollit 

en un cens d’activitats externes independent de la resta de dades, recollint així la seva 

versatilitat. S’hi recolliran els centres de dia, els pisos amb suport i altres serveis similars. 

Mostrant-se nom de l’equipament, entitat titular, descripció del servei, tipus d’activitat. La 

informació es presentarà per l’adreça del servei, que en cas de considerar-se que hagi de ser 

confidencial es substituirà per la seu social de l’entitat titular.  

d) També s’han exclòs les activitats de caràcter religiós, no les activitats socials desenvolupades 

per entitats de caire religiós.  En aquest sentit, des del Departament, s’ha animat a les entitats 

religioses a formalitzar el procés de presentació d’activitats socials, quan així es produeix. S’ha 

recomanat als centres penitenciaris que no es convoquin les entitats religioses en les taules 
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perifèriques, a no ser que hagin formalitzat el procés d’entitats col·laboradores en programes 

socials de voluntariat.  

e) Pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal i la confidencialitat de tractaments i 

protecció de persones, tenint en compte que la informació recollida serà d’accés obert a 

qualsevol ciutadà es decideix excloure totes les dades de noms de responsables dels 

programes i dades de contacte: emails i telèfons. Per això no consten en els actuals excels 

emplenadaes. Així doncs les activitats es presentaran en el següent format:  

a. Activitats que es fan dins de centres penitenciaris: perfil d’activitat (col·laboradores o 

voluntariat), tipus d’activitat (formació, animació sociocultural, acompanyament 

personal,...), nom de l’activitat, entitat que les porta a terme, descripció general i perfil 

de persones ateses (edats, gènere i necessitats especials). S’hi inclouen les Unitats 

Depenents. 

b. Activitats  que es fan fora de centres penitenciaris: perfil d’activitat (col·laboradores o 

voluntariat), tipus d’activitat (formació, animació sociocultural, acompanyament 

personal,...), nom de l’activitat, entitat que les porta a terme, descripció general i perfil 

de persones ateses (edats, gènere i necessitats especials), contindran l’adreça del 

servei on es presta, si es pot fer pública o de la seu de l’entitat si se n’ha de mantenir 

la confidencialitat.  

c. Entitats socials  col·laboradores: Nom de l’entitat,  adreça, email de contacte, web 

corporatiu i telèfon general d’informació.  Estem treballant en aquest excel que serà 

facilitat a curt termini.  

Les accions s‘han classificat per àrees d’activitat, que detallem i describim a continuació :  

Les àrees d’intervenció de voluntariat. 

En el marc de la Taula de Participació Social s’acorden les següents àrees generals d’activitat: 

 

 Sociocultural i Esportiu: activitats lúdico-educatives, culturals i esportives. 

 Promoció de la salut: activitats d’informació i orientació pel que fa a hàbits i cura de la salut. I 

prevenció de les drogodependències.  

 Formació: activitats de suport a tasques formatives, reglades i no reglades, en sentit ampli (reforç 

escolar, idiomes, formació artística, ocupacional, etc.). 

 Acompanyament a la persona: establiment de relacions personals d’acció i promoció solidària, 

dirigides a millorar l’estat d’ànim i l’autoestima dels interns, mitjançant l’escolta activa. 

 Acompanyament en la comunitat: accions de suport en les activitats de la vida quotidiana i 

promoció d’hàbits i habilitats socials. 

 Assistència jurídica: activitats dirigides a l’orientació en temes jurídics. 
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A banda d’aquestes àrees d’intervenció podem distingir altres activitats de voluntariat amb unes 

característiques i especificitat concretes: (I per tant no incloses a la base de dades d’activitats de 

voluntariat) 

 

 Ludoteques: Els voluntaris que fan activitats a les ludoteques dels Centres penitenciaris 

durant les comunicacions familiars  

 Programes formatius: Els voluntaris que actuen en programes formatius. S’entén per activitat de 

formació, a diferència de l’ educativa, la intervenció que fa una persona acompanyada del docent 

del centre penitenciari.  

 Voluntaris vinculats als Serveis Socials de l’àmbit de l’execució penal: que fan acompanyament a 

la comunitat. 

 

Activitats que fan les entitats com a col·laboradores.  

 Socioeducativa: Intervenció en programes relacionats amb la cura de la salut i del benestar 

personal 

 Centres Educatius Especialitzats: Aquells que emmarquen la seva intervenció sempre en 

centres externs a la presó, incloent també el tractament de drogodependències (Comunitats 

Terapèutiques, Pisos Urbans d’Inserció, Centres de Dia, etc.). 

 Sociosanitària: Recursos destinats a la prestació de serveis per a persones amb estat de salut 

deteriorat, malaltia inguarible i terminal, i/o amb problemàtica de salut mental. 

 Formativa, ocupacional i d’inserció: Aquells recursos que ofereixen itineraris formatius o 

d’inserció laboral-ocupacional, amb acompanyament a les activitats d’ inserció i recerca de 

feina.  Accions dirigides a la inserció laboral i orientació professional. 

 Unitat Depenent: Aquelles que acullen les aplicacions de l’art. 165 del RP. 

 Residencial: Espais per a persones amb manca de recursos per garantir habitatge durant el 

gaudiment de permisos, llibertat condicional o definitiva. 

 Programes específics de tractament: Aquells que emmarquen la seva intervenció dins d’un 

programa penitenciari específic (SAC, DEVI genèric o domèstic). 

 Assessorament i atenció a persones immigrades. 
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