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Síntesi de la compareixença al Parlament amb motiu de
la no convocatòria de subvencions i renovació de
convenis per part del Departament de Justícia.

Al llarg de l’exposició destacarem les fites assolides durant
aquests anys de feina compartida.
1. El primer tret positiu que volem destacar és el que fa
referència a un model vertebrat al voltant de la idea de
reinserció. Normativa: Constitució Espanyola a l’article 25.2
i

la

Llei

Orgànica

General

Penitenciària

1/1979

especialment el Títol Preliminar1.
Model capdavanter a l’Estat.

2. En segon lloc, destaquem l’essència d’aquest model que
pivota en la seva naturalesa relacional.
-

Relació

entre

entitats/articulació

sector.

Pel

que

fa

a

l’articulació de les entitats del tercer sector en un primer
moment es trobaven fragmentades i sense espai per al treball i
la

discussió tècnica.

Entenem

que la

intervenció de les

organitzacions de la societat civil en un àmbit tan sensible com
el de l’execució penal no només atorga qualitat democràtica a la
nostra societat sinó que la ubica en un veritable espai de
governança,

aspecte

aquest

que

és

inseparable

de

la

governabilitat i de la generació de capital social.

-

La segona dimensió relacional és òbviament la que guarda

relació amb l’Administració i amb el Departament de Justícia.

1 L’article 1 senyala que la finalitat de les institucions penitenciàries és la reeducació
i la reinserció social així com la retenció i custòdia dels detinguts, presos i penats.
Ens parla tanmateix de la tasca assistencial i d’ajuda.
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D’una banda, el caràcter emprenedor i dialogant de les entitats
ha afavorit diverses iniciatives en aquest sector.
En relació al personal del Departament de Justícia, l’ànim,
col·laboratiu i corresponsable, ha trobat la seva traducció en
tota la feina realitzada pel que fa a estàndards de qualitat en els
diversos programes i serveis així com en d’altres experiències
impulsades de manera conjunta, com ara el desplegament de
les Taules Perifèriques.

-

Finalment hem de parlar de la sensibilització realitzada a la

societat en general a través d’accions ja comentades aquí com
la Jornada Obrint portes o la participació en la campanya amb
els mitjans de comunicació liderada des de la Taula de
Participació Social. En aquestes accions s’ha vetllat també per la
presència i participació dels diversos agents econòmics.

Per concloure aquest punt recordarem el Decret 329/2006 que
en els seus objectius planteja dos en aquesta línia:
-

Articular

vies

de

col·laboració

basades

en

la

corresponsabilitat, i

-

Oferir una millor participació ciutadana i de major qualitat

en els serveis públics d’execució penal.
Aquesta filosofia de col·laboració es recollida també a l’article 3
del Reglament penitenciari, aprovat pel Reial decret 190/1996,
de 9 de febrer El mateix Reglament, títol II, article 8 i següents
ens diu: el Departament de Justícia reconeix que les fundacions
i les associacions legalment constituïdes desenvolupen una
tasca fonamental en el benestar de la nostra societat en
participar, conjuntament amb les administracions públiques i
d’altres

organitzacions

privades,

en

la

satisfacció

de

les

necessitats dels sectors més desafavorits. Per això, es reconeix

el suport de la institució penitenciària per al foment de la tasca
de protecció i promoció d’actuacions sense ànim de lucre envers
la població interna, amb una finalitat d’interès general, ja que
complementa

l’oferta

assistencial

que

hi

ha

als

centres

penitenciaris.

3. El tercer tret positiu d’aquest recorregut de més de vint anys
el plantejarem en clau econòmica i de sostenibilitat. La
supressió de la convocatòria correspon al 0,3 del total del
pressupost del Departament. Hi col·laboràvem 94 entitats que
desenvolupaven els serveis amb austeritat i amb eficiència. Ens
perdonaran la ignorància però resulta difícil creure que aquest
és un estalvi prioritari i ens resulta també difícil pensar que el
que s’està fent és dimensionar, racionalitzar i optimitzar
recursos. Ara bé, si és aquest el cas, entenem que s’establiran
les avaluacions oportunes, de procés i de resultats, perquè
entre tots puguem

analitzar com s’ha desplegat aquesta

racionalització.
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