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Debat públic sobre

Les presons a Catalunya, avui

Dimarts, 19 de novembre de 2013

Auditori del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (c/ Llúria 13, Barcelona)

Les presons són una realitat ben present, tot i que moltes vegades quedi força amagada pel
que fa a l'opinió pública en general.

Tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya, tenim un percentatge de població reclusa dels
més alts d'Europa (10.062 interns, amb una taxa de 133 per cada 100.000 habitants), mentre
que les taxes de delinqüència se situen en la franja baixa. També cal tenir en compte que entre
la  població  reclusa  hi  ha  una  elevada  proporció  de  població  estrangera,  creant  una
problemàtica amb una especificitat pròpia.

La crisi econòmica que assoleix Catalunya també repercuteix en el món de les presons, i la
incidència  que està  tenint  en el  conjunt  de l'administració  pública  ha  creat  tensions en  els
darrers anys, i s'ha posat de manifest que la funció de reinserció social dels interns, que és la
tasca  principal  de  tot  el  sistema  penitenciari,  es  veu  afectada  per  la  disminució  del
pressupostos de la Generalitat. A més, la resposta dels poders públics a la demanda de major
seguretat per part de la societat ha estat, des de fa molt temps, un enduriment de la legislació
penal i penitenciària.

Aquest debat obert a tothom vol posar sobre la taula quins són els motius de preocupació en
relació a les presons, quins són els problemes detectats, quin és el nivell de compliment dels
drets humans i quines són les respostes que la societat ha de donar.

18.30 h Presentació de la Jornada

- Núria Sastre Domènech, presidenta del Grup de Juristes Roda Ventura
- Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona

18.45 h  Diferents mirades sobre la realitat actual  de les presons catalanes

- Ujala Joshi Jubert, professora de Dret Penal de la Universitat de Barcelona
- Maria Lluïsa  Domingo ,  advocada,  Comissió  de defensa dels  Drets  de  la  persona,

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
- Jesús Roy,  capellà  de  la  presó de Dones  de Barcelona i  del  mòdul  de  dones  de
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20.15 h  Què cal fer i què s'està fent en l'actual política penitenciària a  Catalunya
- Pere  Soler  Campins,  director  general  de serveis  penitenciaris  de la  Generalitat  de
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