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CANVI DE TENDÈNCIA DESPRÉS DE MÉS D’UNA DÈCADA D’ASCENS

L’activitat de les bandes llatines 
cau per primer cop a Catalunya

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Per primera vegada en una dèca-
da, l’activitat de les bandes llatines 
a Catalunya ha declinat. Així ho 
apunten les dades ofertes ahir per 
l’inspector Lluís Paradell, responsa-
ble de la Unitat de Grups Juvenils Vi-
olents dels Mossos d’Esquadra. Se-

Les detencions 
baixen un 40%, i els fets 
delictius, gairebé un 20%

gons aquestes estadístiques polici-
als, en el primer trimestre d’aquest 
any van ser detinguts a Catalunya 
131 membres coneguts d’aquestes 
bandes, cosa que suposa un descens 
del 40% respecte al mateix període 
de l’any anterior, quan es van produ-
ir 218 arrestos.
 Un altre símptoma del declivi en 
l’activitat d’aquests grups és la bai-
xada de gairebé un 20% dels fets de-
lictius comesos per membres cone-
guts d’aquestes bandes. Així, en el 
primer trimestre del 2011, els mem-

bres de bandes llatines van cometre 
214 infraccions penals mentre que 
el 2010 en van ser 263, segons xifres 
fetes públiques per l’inspector Para-
dell en el transcurs del seminari so-
bre bandes llatines que Interior ha 
organitzat juntament amb l’Insti-
tut de Seguretat i les Nacions Unides 
i al qual assisteixen experts dels pa-
ïsos més afectats pel fenomen, com 
el Salvador, Guatemala, Equador, 
Mèxic i Brasil.
 Malgrat que es va mostrar pru-
dent, Paradell va recalcar que en l’úl-

tim any ja s’havia percebut una esta-
bilització del fenomen. Actualment, 
segons el rastreig fet pels Mossos, a 
Catalunya hi ha uns 4.000 joves 
membres d’una dotzena de bandes 
llatines. Fonts de la policia autonò-
mica insisteixen a dir que aquest 
col·lectiu és cada vegada menys lla-
tí, ja que en ell hi ha joves de fins a 40 
nacionalitats.

PROBLEMA D’ARREL SOCIAL / Paradell va 
desmuntar el mite segons el qual un 
cop s’entra en una banda ja mai se’n 
pot sortir. «El que veiem sobre el ter-
reny apunta que aquests nois entren 
i surten de les bandes; que estan en 
un grup i passen a un altre», va co-
mentar l’inspector, que va destacar 
l’arrel social del problema. «Molts 
ingressen a les bandes buscant la fa-
mília que no tenen en la vida real», 
va afirmar. H 

bra, la xifra augmentaria en 120 per-
sones, és a dir, que 730 de cada 1.000 
no tornarien a cometre actes delic-
tius. 

13 milions en dos anys

I això suposaria un estalvi de 13 mi-
lions en dos anys a l’administració 
catalana. Tant Tohà com Fabra con-
sideren que l’enduriment del codi 
penal ha estat decisiu per al que pas-
sa i es resisteixen a culpar els polí-
tics: la societat, recorden, demana 
mà dura contra els delinqüents i la 
celebra. «Hi ha massa gent a la pre-
só. N’hi ha molta que estaria millor 
fora. Seria millor per a la societat», 
afirma Tohà. H

33 A Barcelona 8 Pati de la presó Model.

«La norma és que els bojos i els 
delinqüents molesten. La gent 
vol apartar-los, que estiguin tan-
cats». Així resumeix la situació 
Montserrat Tohà, presidenta de la 
Fundació Ires, Institut de Reinser-
ció Social. Tohà té una llarga expe-
riència que fa temps que la va por-
tar a la convicció que la solució no 
és només aquesta: algú delinqueix, 
se’l tanca a la presó i la societat es 
limita a oblidar-lo i respirar amb 
tranquil·litat.
 Tohà, com altres experts, afir-
ma que s’ha de reorientar el plante-
jament, reduir l’estada a la presó i, 
sobretot, apostar amb contundèn-
cia per la prevenció i per les mesu-
res penals alternatives. No en tots 
els casos, precisa: «Hi ha persones 
que no poden estar al carrer. Gent 
que no pot canviar i que està molt 
malament». Però dit això, defensa 
la seva tesi: «Entrar a la presó supo-
sa un estigma molt difícil d’esbor-
rar per al pres i per a la família». Per 
si aquest argument no convencés 
a qui estigui poc disposat a perdo-
nar el proïsme, Tohà adverteix que 
la rehabilitació i la reinserció con-
tribueixen a fer que disminueixi la 
reincidència i també a estalviar di-
ners: és molt més car mantenir al-
gú a la presó que aconseguir que es 
rehabiliti i superi la situació.

Menys delictes, més presos

Núria Fabra, representant de les 
entitats socials de la Taula de Par-
ticipació Social, sintetitza així la 
situació: «Els catalans delinquei-
xen menys que la mitjana dels eu-
ropeus, però van més a la presó 
i s’hi estan més temps». El 2010, 

144 de cada 100.000 catalans van en-
trar a la presó. A Europa es van veure 
privats de llibertat menys de la mei-
tat, 70 de cada 100.000 ciutadans. A 
Catalunya el 2010 es van registrar 46 
delictes per cada 1.000 habitants. A 
Europa, en el mateix any, hi va haver 
70 delictes per cada 1.000 habitants. 
A Catalunya, la condemna mitjana 
imposada el 2010 va ser de 7,5 anys 
de pena, i les penes superiors a 5 
anys van representar el 44% del to-
tal, davant el 29,9% europeu.
 L’experta ofereix un càlcul de 
l’estalvi que suposaria la reinser-
ció a Catalunya: es calcula que de ca-
da 1.000 presos que queden lliures 
uns 600 no reincideixen. Amb «bons 
programes de rehabilitació», diu Fa-
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L’actiu de la reinserció

EL PERIÓDICO

Les estadístiques indiquen que els catalans delinqueixen menys que la mitjana europea 
però van més a la presó i per més temps H Molts experts aposten per la rehabilitació

ALTERNATIVES I PREVENCIÓ

300 participants
en la jornada 
‘Obrint portes’

33 Entitats Catalanes d’Acció So-
cials (ECAS) va organitzar ahir la 
jornada Obrint portes, en què 300 
participants vinculats a l’àmbit de 
l’execució penal van apostar per 
un compromís social més gran 
a favor d’un nou model. La con-
sellera de Justícia, Pilar Fernán-
dez Bozal, que va inaugurar la jor-
nada, va afirmar que beneficiar 
el presafavoreix la societat quan 
aquest compleixi la seva pena.

Una jutge de Barcelona ha con-
demnat a 12 mesos de presó un 
home de nacionalitat equatori-
ana i veí de Barcelona per haver 
apallissat amb un fuet el seu fill, 
que va gravar l’agressió amb el 
mòbil, i li ha prohibit acostar-se a 
menys de 1.000 metres del menor 
durant dos anys. La Generalitat 
exerceix l’acusació particular. 
 En la seva sentència, el Jutjat 
Penal número 25 de Barcelona 
condemna per un delicte de le-
sions en l’àmbit familiar Óscar 
Abraham V. L, que va al·legar en 
defensa seva que va apallissar el 
seu fill d’acord amb un costum 
del seu país, l’Equador, on està ac-
ceptat que els pares usin un fuet 
anomenat peludo o de San Juan 
quan no es porten bé.
 El maltractament es va produ-
ir l’11 de juny del 2009 al domicili 
familiar. El processat va pegar al 
seu fill Kevin amb «un objecte ti-
pus fuet, vara o similar a un cable 
d’un televisor», quan aquest va 
córrer en defensa del seu germà 
petit i es va col·locar davant seu 
per impedir que fos apallissat pel 
seu progenitor. Kevin va patir le-
sions al gluti dret.

 La sentència destaca que el noi 
«va desafiar el seu pare amb la mi-
rada» quan aquest es disposava a 
pegar al seu germà, i per aquest 
motiu va ser ell qui va acabar re-
bent la pallissa, agressió que va 
gravar amb el telèfon mòbil (el va 
deixar a la cantonada d’una habi-
tació) i després va denunciar a co-
missaria. La gravació va ser exhi-
bida al judici, on les parts van po-
der observar «perfectament» els 
cops, així com la «clara actitud de 
por i temor» de dos germans pe-
tits de la víctima, que es tapaven 
amb els braços les orelles i en part 
els ulls per no escoltar ni veure 
l’agressió.

ELEMENT CULTURAL / El jutge rebut-
ja l’argument de l’acusat que la 
pallissa amb fuet és acceptat a 
l’Equador i descarta que aquest 
«suposat element cultural es pu-
gui valorar com a atenuant de 
la conducta». Incideix que la de-
fensa no ha aportat «la suposada 
norma de Dret equatorià que em-
pari la conducta al·legada, i au-
toritzi els pares a corregir disci-
plinàriament els fills mitjançant 
l’ús d’aquell instrument». El ma-
gistrat imposa la pena màxima 
per un delicte de lesions en l’àm-
bit familiar. H

SENTÈNCIA A BCN

Un any de 
presó per a un 
pare que va 
apallissar el fill 
amb un fuet 
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El noi va gravar la 
pallissa amb un mòbil i 
després ho va denunciar


