TEMA 6: VALORACIÓ DELS PROGRAMES DE PREVENCIÓ I TRACTAMENT
NECESSITATS DE LA INTERVENCIÓ AMB DELINQÜENTS
La incidència del delicte: taxes de criminalitat a Espanya
Espanya, a 31/12/2015, tenia 46.624.382 habitants (població censada). Al llarg de tot 2015, les
forces i cossos de seguretat de l'estat i les policies autònomes del País Basc (Ertzaintza),
Catalunya (Mossos d'Esquadra), i la Policia Foral de Navarra, al costat dels cossos de Policia
Local, van tenir constància de 2.036.815 infraccions penals conegudes als llocs dels fets.
La taxa de criminalitat a Espanya se situa en 43,7 infraccions per cada 10.000 habitants
(www.mir.es). Aquesta taxa està més de 20 punts per sota de la mitjana de la UE (69). Els
països europeus amb majors taxes de criminalitat són Suècia (119,5), Regne Unit (104,7),
Holanda (95,6) i Bèlgica (95,6), mentre que els que menor taxa tenen són Irlanda (25,9 ), Grècia
(37,1) i Portugal (39,7).
Durant 2015, el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil van registrar, en els seus àmbits
territorials d'actuació, un total de 2.036.815 delictes (delictes coneguts). D'aquests, se’n van
aclarir 659.787, amb 380.244 detencions i imputacions. El nombre de víctimes (violència
intrafamiliar, 82.288; violència de gènere, 60.044) va arribar a la xifra d’1.083.945. (Aquestes
xifres s'han de prendre amb precaució, ja que l'Ertzaintza no ha facilitat la dada de delictes
aclarits).
Les comunitats autònomes amb majors taxes de delictes coneguts són Catalunya, Madrid,
Andalusia i la Comunitat Valenciana. Els delictes més freqüents són els furts, els robatoris amb
força i els danys. Tot seguit, a una certa distància, es troben les lesions a les persones.
Quan s’analitzen totes les dades que s'ofereixen, cal tenir en compte les reformes legislatives
produïdes a Espanya per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal, i per les
lleis orgàniques 1/2015 i 2/2015, de 30 de març. D'altra banda, la Llei orgànica 4/2015, de 30
de març, de protecció de la seguretat ciutadana, va transformar les faltes en delictes lleus i
infraccions administratives, la qual cosa provocà canvis de criteris estadístics (infraccions
penals = delictes + faltes) en l’Anuari estadístic de 2015.
L'últim Anuari estadístic del Ministeri de l'Interior ens ofereix les següents dades:
TAXA DE CRIMINALITAT PER COMUNITATS (INFRACCIONS PENALS PER 1.000 HABITANTS)

2011
2012
2013
Població
47.190.493 47.265.321 47.129.783
Fets coneguts
Total infraccions penals 2.285.525 2.268.867 2.172.133
Fets esclarits
Total infraccions penals 736.175
728.929
736.368
Detencions i imputacions
Total infraccions penals 468.253
461.042
458.087
Víctimes
Total víctimes
1.098.020 1.113.586 1.160.098
Per violència familiar
77.954
75.551
75.565
Per violència de gènere 57.536
55.549
55.453
Recursos humans policials
Total FCS
181.110
179.317
175.917

2014
2015
46.771.341 46.624.382
2.092.040

2.036.815

715.357

659.787

432.355

380.244

1.129.363
78.160
57.909

1.083.945
82.288
60.044

172.811

169.821

Els delictes contra el patrimoni constitueixen el grup de delictes més freqüents a Espanya, i
representen el 77,3 % de tota la criminalitat registrada durant 2015 (infraccions conegudes).
Les formes més greus de criminalitat contra les persones i la llibertat (homicidis,
maltractaments en l'àmbit familiar, delictes de lesions, agressions sexuals i robatoris amb
violència o intimidació) van representar el 15,3 % de tota la criminalitat registrada.
PERCENTATGE DE TIPOLOGIES PENALS

Pel que fa al delicte més greu, a Espanya el 2015 es van produir 964 intents d'homicidi dolós /
assassinat, dels quals 303 consumats, la qual cosa va situar la taxa d'homicidis a 0,65 per cada
10.000 habitants. (La taxa més alta d'homicidis al nostre país, històricament, es va assolir el
2003 amb 3,65 homicidis / 100.000 hab.). L'únic país europeu amb una taxa inferior és Àustria.

TAXA HOMICIDIS UE

Tal com es deia més amunt, totes aquestes dades i taxes es refereixen al delicte registrat per la
Guàrdia Civil i el CNP; és a dir, al delicte que ha estat detectat "d'ofici" i en les denúncies
presentades pels ciutadans. No obstant això, hi ha una important xifra negra del delicte que
inclou tots els delictes no denunciats (segons l'OCU, el 50 %: vegeu-ne l’annex I, encara que
aquest estudi ja resulta antic) i els que no són denunciats ni detectats (tràfic de drogues,
extorsions, desaparicions...).
Durant les últimes dècades, la població carcerària ha anat incrementant-se fins a configurar
situacions de superpoblació reclusa i d’amuntegament, tot i els esforços d’inversió en
infraestructures i recursos humans. Aquesta situació és una amenaça per a l'efectivitat dels
programes de rehabilitació i reinserció.
Segons el sindicat de presons ACAIP, Picassent i Villena tenen una taxa de massificació del 166
% i 158 %, respectivament. Això podria explicar que Picassent siga una de les presons amb
major nombre d'incidents greus, i en la qual es confisquen un major nombre de pinchos
[objectes punxants] per pres. Aquestes dades són un indicador de les greus deficiències i de les
dificultats a què s'enfronten en la seua tasca quotidiana els professionals responsables de
desenvolupar programes de rehabilitació i reinserció.
Un cop finalitzada la pena, sortir de la presó no equival a un alliberament. La reinserció esdevé
una utopia, ja que l'exreclús haurà estat separat del seu ambient durant força temps. Aquesta
desconnexió, i els antecedents penals en el seu currículum, li impedeixen l'accés ràpid a un lloc
de treball. Aquesta distància entre la situació de l'exreclús i l'entorn sociolaboral és el que es
coneix com a procés de dessocialització, que afecta el més íntim de la personalitat del reclús.

El presidiari ha perdut els seus contactes amb la societat normal, i quan surt troba una família
que ell havia idealitzat ( "àngels" que m'estan esperant) i que, per la seua condició de
presidiari, ha estat sotmesa a un fort estrès (mancances econòmiques, vergonya familiar...). Si
la condemna ha estat perllongada, és possible que els vincles afectius amb els familiars s'hagen
debilitat; si no ha estat així, les possibilitats de reinserció s'incrementen. També és possible
que el cercle d'amics del pres s'haja esvaït. Així, l'exreclús queda aïllat socialment i
experimenta la desaparició de la majoria de factors protectors contra el delicte.

PROGRAMES I TÈCNIQUES DE TRACTAMENT
Arreu del món, però especialment en l'àmbit anglosaxó (EUA, Regne Unit, Canadà, Austràlia i
Nova Zelanda, països dels quals hi ha disponible una gran quantitat d'informació
sistematitzada), s'han desenvolupat nombrosos programes de rehabilitació de penats finançats
mitjançant importants partides pressupostàries. Davant el creixement de la població reclusa,
diferents països han optat per implementar programes per a la rehabilitació amb l'objectiu de
reduir les taxes de reincidència. Sinòpticament, els principals programes implementats han
consistit en:
•
•
•
•
•
•
•

Activitats recreatives (ús de l'oci).
Programes mèdics i d'educació per a la salut i per a un estil de vida saludable.
Programes psicològics individuals i grupals.
Programes de treball i d'aprenentatge d'habilitats.
Programes de preparació per a la llibertat.
Programes per a reclusos amb problemàtiques específiques (drogues, alcohol, malalts
mentals, violadors, maltractadors...).
Programes de reinserció després de la reclusió.

Malgrat tots aquests esforços econòmics i tècnics, el debat actual ha deixat de banda la
qüestió de l'eficiència (maximització dels recursos) per a enfocar-se en l’eficàcia: aquestes
iniciatives aconsegueixen reduir les taxes de reincidència? Realment la presó rehabilita?
Rehabilitació i presó. Una visió del sistema carcerari mundial
Taxes d'empresonament
La població reclusa ha augmentat significativament a escala mundial. No obstant això, hi ha
grans diferències entre països en l'ús de la institució penitenciària. Ho confirma un estudi
realitzat pel Centre Internacional d'Estudis Penitenciaris del Regne Unit (ICPS). Els EUA tenen la
major taxa d'empresonament, mesurada en nombre de reclusos per cada 100.000 habitants.

Taula 2. Taxes d'empresonament a diferents països (ICPS, 2003)
País
(any)
EUA (2002)
Federació Russa (2003)
Tailàndia (2003)
Sud-àfrica (2003)
Estònia (2003)
Iran (2002)
Polònia (2003)
Brasil (2003)
Mèxic (2002)
Nova Zelanda (2002)
Israel (1999)
Regne Unit (2003)
Portugal (2003)
Espanya (2003)
Xina (2002)
Canadà (2001)
Austràlia (2002)
Argentina (2003)
Itàlia (2002)
Alemanya (2003)
Bèlgica (2001)
Àustria (2003)
França (2003)
Holanda (2001)
Suècia (2002)
Noruega (2002)
Dinamarca (2001)
Japó (2002)
Índia (2002)

Taxa
(reclusos / 100.000 habitants)
701
611
401
200
328
226
215
161
156
155
153
139
137
133
117
116
112
107
100
98
85
95
93
93
73
59
59
53
29

Hi ha fortes diferències sexuals en la composició de la població carcerària. Així, tot i que
l'informe ICPS (2003) conclou que la població reclusa femenina ha crescut, a la majoria dels
països la proporció de dones que compleix condemna a les presons és molt petita comparada
amb la masculina:

Taula 3. Percentatge de població femenina que compleix penes de privació de llibertat (ICPS,
2003)
País
(any)
Argentina (2003)
Espanya (2003)
USA (2001)
Austràlia (2002)
Regne Unit (2003)
Àustria (2003)
Alemanya (2003)
Brasil (2003)
França (2003)
Polònia (2003)

Població femenina
(%)
9,5
8,1
8,1
6,6
6
5,7
4,8
4,3
3,7
2,7

D'altra banda, segons l’ICPS (2003), al llarg dels últims 20 anys la població reclusa s'ha
incrementat notablement a tots els països. Per exemple, als EUA, entre 1992 i 2002 el nombre
d’"hostes" a les presons s'ha incrementat en un 57 %; al Regne Unit, l'increment ha estat del
59 %, i a Xile del 72%. Aquest ràpid creixement de la població reclusa ha agreujat el problema
de l'amuntegament i la massificació dels recintes penitenciaris: augmenta més de pressa la
població reclusa que la construcció d'infraestructures carceràries.
La Direcció General d'Institucions Penitenciàries informava que el 31/12/2015 hi havia a
Espanya 61.614 reclusos, la qual cosa es correspondria a una taxa de 132 interns per cada
100.000 habitants. D'aquests, a 31/12/2015, al nostre país, nou de cada deu interns són homes
(92,34 %).
Les dones compleixen condemna, en el 73,4 % dels casos, per delictes contra la salut pública
(38,8 %) i contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic (34,6 %).

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ RECLUSA. DISTRIBUCIÓ PER SEXE

POBLACIÓ RECLUSA SEGONS SITUACIÓ PROCESSAL/PENAL. TOTAL NACIONAL
Situació
Homes
Dones
Total
Preventius
7.032
652
7.684
Penats
48.705
4.006
52.711
Mesures de
546
31
577
seguretat
Penats amb
609
33
642
preventives
Total
56.892
4.722
61.614
El 81,2 % dels reclusos està en segon grau de tractament, i el 16,6 % en tercer grau.
POBLACIÓ RECLUSA SEGONS GRAU DE TRACTAMENT. TOTAL NACIONAL
Graus
Homes
Dones
Total
Primer grau
972
82
1.054
Segon grau
37.049
2.656
39.705
Tercer grau
7.163
968
8.131
Sense classificar
3.521
300
3.821
Total
48.705
4.006
52.711
L'edat mitjana de la població reclusa condemnada a penes de presó és de 40 anys, i la mitjana
d'edat dels interns preventius és de 38 anys.
Gairebé tres quarts dels interns (72,1 %) tenen edats compreses entre els 31 i els 60 anys, i el
15,1 % té entre 26 i 30 anys d'edat. El grup d'edat més representat entre els penats va des dels
41 fins als 60 anys.
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ RECLUSA PER GRUPS D’EDAT. TOTAL NACIONAL
Edats
Homes
Dones
Total
18-20 anys (penats)
305
12
317
21-25 anys (penats)
4.187
281
4.468
26-30 anys (penats)
7.383
571
7.954
31-40 anys (penats)
16.455
1.401
17.856
41-60 anys (penats)
18.518
1.605
20.123
Més de 60 anys
1.852
136
1.988
(penats)
No consta (penats)
5
0
5
Total
48.705
4.006
52.711
Segons la tipologia delictiva, es registra un descens lleuger però continuat dels delictes contra
el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, i dels delictes contra la salut pública, respecte a anys
anteriors.
Els interns condemnats segons la Llei orgànica 10/1995, del codi penal, són 52.445. D'aquests,
20.186 (el 38,5 %) compleixen la seua condemna per delictes contra el patrimoni i l'ordre

socioeconòmic (441 interns menys que el 2014!), i 11.913 (22,7 %) compleixen condemna per
delictes contra la salut pública.

Pel novembre de 2007, el síndic de greuges català va presentar el seu Estudi comparatiu dels
sistemes penitenciaris europeus i català. Encara que les seues dades es refereixen a l'any 2000,
concloïa que a Espanya hi ha 146 presos per cada 100.000 habitants, i advertia que les nostres
presons s'estaven massificant, ja que hi havia 113 presos per cada 100 places carceràries. En
les seues conclusions advocava per la necessitat de desmassificar les presons i afavorir la
rehabilitació mitjançant el desenvolupament decidit d'un sistema de penes alternatives
(multes i serveis a la comunitat).

EVOLUCIÓ ANUAL DE PENES I MESURES ALTERNATIVES (A ESCALA NACIONAL)

Per a més dades, vegeu l’Anuario Estadístico del Ministerio de Interior en:
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario-Estadistico2015.pdf/03be89e1-dd38-47a2-9ce8-ccdd74659741
El problema de l'amuntegament a les presons s'uneix a les altes taxes de reincidència delictiva
i a les dificultats que afronten els exreclusos per a reinserir-se en el medi social i laboral, i tot
plegat constitueix un problema de primera magnitud en les agendes polítiques de tots els
països.
Taxes de reincidència
La manca de sistematització i la dispersió de les dades ofertes pels diferents països impedeixen
realitzar una avaluació comparativa de l'eficàcia de les diferents polítiques penitenciàries i de
les estratègies de prevenció terciària que se’n deriven. El problema es complica perquè hi ha
nombroses definicions del concepte de reincidència. Per al que ens interessa, entendrem la
reincidència com el fet de cometre un delicte després d'haver estat condemnat per aquest
mateix delicte o per un altre. Aquesta definició es correspon amb el concepte anglosaxó de
reconviction (“condemna reiterada”). Un concepte similar és el de reimprisonment, que podria
traduir-se per “reempresonament”, situació en la qual el subjecte torna a ingressar en un

recinte penitenciari perquè ha comès un crim o delicte (aquí el subjecte ha estat atrapat,
condemnat i internat novament).
Les taxes de reincidència presenten grans variacions entre països si en fem una comparació
aproximada atenent els problemes metodològics indicats més amunt (molt pocs països
ofereixen aquest tipus d'informació. No he trobat dades referides a Espanya):

Taxes de reempresonament i condemna reiterada a tres països
País

Reempresonament

Condemna reiterada

Període d’estudi

Nova Zelanda

30 %

48 %

1998 – 1999

Canadà

37 %

65 %

1998 - 1999

Austràlia

33 %

38 %

1997 - 1998

Font: Informe Analysis of International Policy and Practice on Reducing Reoffending by Ex Prisioners
(ICSP, 2001).

Taxes de reincidència a 15 Estats (EUA)
Percentatge de presos alliberats que als 3 anys són:
Arrestats de nou
(rearrested)

Condemnats de nou
(reconvicted)

Tornen a presó amb
una nova condemna
(reimprisonment)

Total

67,7

46,9

25,4

Homes

68,4

47,6

26,2

Dones

57,6

39,9

17,3

18 a 24 anys

75,4

52

30,2

25 a 29

70,5

50,1

26,9

30 a 34

68,8

48,8

25,9

35 a 39

66,2

46,3

24

40 a 44

58,4

38

18,3

45 anys o més

45,3

29,7

16,9

Violents

61,7

39,9

20,4

Propietat

73,8

53,4

30,5

Droga

66,7

47

25,2

Ordre públic

62,2

42

21,6

Altres

64,7

42,1

20,7

Sexe

Edat

Tipus de delicte

Font: Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 2001.

Taxes de reincidència per a joves i adults dos anys després del seu alliberament, a Anglaterra i
Gal·les
Any d’alliberament

Taxa de reincidència (%)
Joves

Adults

Homes

Dones

Total

1987

71

49

57

40

57

1990

72

45

53

40

52

1995

76

52

58

47

58

1997

75

54

59

51

58

1999

73

55

59

55

59

Font: Prision Statistics England and Wales, 2002.
La rehabilitació a les presons
En el context criminològic utilitzem, amb Pollock (1997), el concepte de rehabilitació per
referir-nos a "l’esforç programat que busca canviar les actituds i les conductes dels reclusos,
concentrant-se a eliminar-ne les futures conductes criminals".
Els programes de rehabilitació són especialment rellevants per a la població carcerària, pel fet
que la comissió de delictes per part d'aquests té relació amb factors i comportaments de risc,
entre els quals s'han identificat:
• Problemes d'atur
• Malalties i trastorns mentals
• Addiccions
• Inestabilitat familiar.
Un bon exemple d’això és el cas holandès, en què l'ICPS va mostrar que el 70 % dels exreclusos
eren desocupats, el 60 % patien malalties mentals i el 50 % eren drogoaddictes. Dades similars
es van trobar a Suècia: el 50 % eren aturats, i la meitat eren drogodependents. A Xile
(Fundación Paz Ciudadana, 1997), el 47,7 % dels exreclusos havien comès nous delictes
després d'haver consumit alcohol o alguna altra droga.
Segons la Unitat d'Exclusió Social del Regne Unit (2002), hi ha proves que els factors que
influeixen en la reincidència dels reclusos són:
• Educació
• Ocupació
• Abús i consum de drogues i alcohol
• Salut física i mental
• Actituds i autocontrol
• Institucionalització i habilitats de vida
• Habitatge
• Suport financer i sistema de deutes contrets
• Xarxes familiars.

En aquest context, els programes de rehabilitació a les presons (programes laborals,
intervenció psicològica, integració social, educació o programes recreatius) pretenen produir
un canvi intern en cadascun dels reclusos beneficiaris, amb la finalitat que aquests no tornen a
delinquir i siguen capaços de reinserir-se en la societat en el moment de ser alliberats.
El gran debat: Nothing Works versus What Works
El 1974, als EUA, Martinson va estudiar 231 programes de reinserció, aplicats des de 1945 fins
a 1967, amb l'objectiu de conèixer si havien estat efectius per a reduir la reincidència. La seua
conclusió va ser que aquests programes havien estat inútils: Nothing Works. Aquesta inutilitat
la van confirmar també Gottfredson (1979) i Logan i Gaes (1993).
No obstant això, altres autors (Palmer, 1975; Cullen i Gilbert, 1982; Gendreau i Ross, 1987) van
refutar aquesta idea pessimista i van oferir proves sòlides que alguns programes eren realment
efectius: What Works. Aquesta esperança es va reforçar ràpidament quan es va comprovar
que alguns programes anglesos estaven aconseguint reduir la reincidència entre un 10 % i un
36 % (Howells, 1999).
El gran debat sobre la rehabilitació va arribar a Congrés dels EUA amb l'Informe MacKenzie
(1997), que en realitat és una metanàlisi que informa que entre el 50 % i el 86 % dels
programes estudiats afirmen produir efectes positius. Així, es podia confirmar que la
rehabilitació és possible, i que la qüestió important era conèixer com funcionen els programes
reeixits, i per a qui. El 1997, Pollock suggeria que no tots els programes són apropiats per a tots
els reclusos, de manera que el tractament hauria de ser individualitzat.
En conclusió, tot i que encara hi ha visions pessimistes que creuen que els programes de
treball o educatius poden proporcionar armes (pinchos) als interns o poden facilitar-ne les
fuites o afavorir la presa d'ostatges (visites de professionals externs), es pot concloure que la
rehabilitació funciona (Cullen, 2000).
Sistemes de classificació de reclusos
La classificació de reclusos es refereix a el procés d'avaluació del reclús i de la seua assignació a
categories adequades per als propòsits correccionals i rehabilitadors. Els problemes associats a
l'amuntegament carcerari (estrès, agressivitat, irritabilitat, agressions, motins) es poden
mitigar mitjançant un bon sistema de classificació de reclusos.
La classificació de reclusos facilita l'administració de l'establiment penitenciari (efectivitat de la
seguretat i de la custòdia), garanteix que es respecten els drets dels reclusos i permet
adscriure’ls a programes de rehabilitació, ja que n’identifica homogèniament les necessitats i
les mancances.
La metodologia per a la classificació de presos pot realitzar-se de dues maneres:
1. Classificació segons criteris objectius:
Spencer (1997) enumera les principals característiques d'aquest mètode:
• Ús d'instruments de classificació que han estat prèviament testats i validats en la
població carcerària.
• Ús dels mateixos components i nivells de classificació per a tots els reclusos.
• Les decisions es prenen en funció de criteris prèviament establerts.
• S'assigna una categoria (classificació) de manera consistent amb l'historial i amb
els antecedents del reclús.

•
•

Afavoreix la comprensió del sistema per part dels reclusos.
Permet el seguiment sistemàtic i eficient de la classificació realitzada.

Els criteris de classificació seran objectius, clars i fàcils d'entendre (edat, nivell
educatiu, dades familiars, historial laboral, habilitats mostrades en fugues o assalts,
historial de conductes violentes i antisocials, durada de la sentència, severitat del
delicte comès, necessitats del servei...).
2. Classificació amb instruments psicològics:
La classificació psicològica es realitza mitjançant l'aplicació als interns de tests que
proveeixen d’informació sobre la seua personalitat i la seua capacitat de raonament.
Els qüestionaris de personalitat informen de la manera com el subjecte respon
emocionalment a determinats estímuls, la qual cosa permet predir-ne la conducta
individual. Els qüestionaris de raonament ofereixen informació sobre la manera com el
subjecte processa la informació i resol problemes, la qual cosa permet predir aquestes
conductes futures.
La classificació psicològica no està exempta de problemes, ja que exigeix la participació
de professionals qualificats (psicòlegs i psiquiatres), maneja una gran quantitat de
variables i necessita la motivació, la col·laboració i la participació activa del reclús.
Principis de classificació dels delinqüents per a un tractament correccional eficaç (Andrews i
Bonta, 1994)
PRINCIPI DEL RISC: els delinqüents d'alt risc responen millor als tractaments intensius. En els
de baix risc pot arribar a ser contraproduent.
PRINCIPI DEL SISTEMA DE NECESSITATS: el sistema de necessitats dels delinqüents sol ser molt
complex (drogues, alcohol, autocontrol baix, absència d'habilitats laborals, interpersonals...).
Algunes d'aquestes necessitats constitueixen un subsistema de necessitats criminògenes que
són atributs dinàmics del subjecte o del seu ambient, la manipulació dels quals permet reduir
els riscos de reincidència. Aquestes necessitats criminògenes constitueixen els objectius i
metes intermedis del tractament (ja que la reducció de la conducta delictiva, que és la meta
final, no pot observar-se, en general, directament fins a la posada en llibertat).
En aquest subconjunt de necessitats criminògenes, hi destaquen les creences i actituds del
subjecte, ja que conformen l'eix central de la causalitat del delicte. Per tot això, Andrews i
Bonta assenyalen una sèrie de necessitats sobre les quals ha d'incidir el tractament, i una altra
sèrie de necessitats que s’han de defugir:
Metes intermèdies de la intervenció (necessitats més importants):
• Canviar actituds antisocials.
• Canviar sentiments antisocials.
• Reduir les amistats antisocials.
• Promoure el suport, l’afecte i la comunicació familiar.
• Promoure el control i la supervisió familiar.
• Promoure la identificació de models prosocials.
• Incrementar les habilitats d'autocontrol, d’organització personal i de solució de
problemes.
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•
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Substituir les conductes de mentir, agredir i robar per conductes alternatives
prosocials.
Reduir la dependència de les drogues.
Modificar el sistema de reforços del delinqüent, afavorint les activitats prosocials
en els àmbits familiar, ocupacional, educatiu i recreatiu.
Proporcionar un estil de vida saludable, estructurat, i de suport als interns amb
problemes psiquiàtrics.
Modificar, mitjançant una avaluació personalitzada, les variables que s'associen a
les conductes antisocials.
Adquirir la competència per a reconèixer situacions de risc i per a elaborar plans
per a enfrontar-se a aquestes situacions.

Necessitats (objectius) menys rellevants (i fins i tot contraproduents):
• Incrementar l'autoestima.
• Centrar-se en disfuncions emocionals no associades a conductes antisocials.
• Incrementar la cohesió de grups antisocials.
• Millorar les condicions de vida de barris sense afectar les necessitats criminògenes
dels subjectes amb més riscos.
• Mostrar respecte davant el pensament criminogen (respecte "cultural").
• Incrementar l'ambició del subjecte per a assolir fites convencionals (educació,
treball...) sense proporcionar simultàniament ajuda per a assolir-les.
• Intentar canviar el subjecte perquè siga "bona persona" sense modificar les
variables relacionades clarament amb un estil de vida antisocial
PRINCIPI DE LA RESPONSIVITAT: el programa ha de ser consistent amb la capacitat i amb l’estil
d'aprenentatge del delinqüent. En general, els programes més efectius són els basats en
l'aprenentatge social i els cognitivoconductuals, encara que no sempre ha de ser així.
PRINCIPI DE LA DISCRECIÓ PROFESSIONAL: davant dades insuficients o casos en què hi haja la
necessitat d'una valoració especial o qualitativa, en l'avaluació diagnòstica i en la classificació
del subjecte pot ser necessari el judici personal de l'avaluador: prudent i ètic.
Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
Amb les informacions obtingudes en el procés de classificació és possible identificar els
interessos i necessitats personals del reclús per a incloure’ls en un determinat programa de
rehabilitació que alinee aquestes necessitats amb els objectius de cada programa específic i,
d'aquesta manera, per a facilitar el canvi de conductes i de creences i la millora d'habilitats i
competències personals del reclús. Els principals programes desenvolupats a les presons són:
ACTIVITATS PER A RECLUSOS
Es tracta d'implementar programes i campanyes d'activitats, no dissenyats per a rehabilitar,
però que alleugen l'estrès carcerari, els ajuden a resoldre els seus problemes i poden produir
canvis positius (Senese i Kalinich, 1992):
Activitats de recreació: aire lliure, esports, jocs de taula, cinema o TV. Encara que alguns
puguen criticar aquest tipus de mesures ("tenen fins i tot TV"), generalment els administradors
i funcionaris solen valorar positivament aquest tipus d'activitats, ja que ajuden a evitar que els
reclusos s’avorrisquen i n’ocupa el temps d'oci. A més, el joc implica interactuar i cooperar
amb altres, sotmetre’s a regles, procediments, hàbits... que els interns no han desenvolupat.

Activitats artístiques i artesanes: encara que hi ha veus que les critiquen (són cares,
proporcionen possibles armes...), poden ser positives, ja que redueixen el tedi, proporcionen
objectius personals als presos, eviten que es fiquen en problemes i els ofereixen una via
d'expressió.
Activitats religioses: busquen fomentar l'espiritualitat dels presos, els permeten internalitzar
valors i actituds positius i espirituals, i els poden ajudar a desenvolupar el sentiment de culpa
(lectures crítiques de l'Evangeli, cor, visites a congregacions...).
Activitats associades a treballs de caritat: els reclusos treballen oferint serveis a la comunitat
(reparen joguines, fan tasques de reciclatge, treballen de manera altruista per a ONG...). Les
activitats d'aquest tipus són valuoses, ja que li fan sentir al reclús que torna alguna cosa a la
societat.
PROGRAMES DE TREBALL
Els programes de treball amb més presència a les presons són els de manufactures, treballs
manuals qualificats (fusteria, pintura, fontaneria...), programes de construcció de presons i
activitats de manteniment de recintes penitenciaris (menjar, neteja, bugaderia...).
Addicionalment, hi ha treballs desenvolupats per empreses privades que contracten els
reclusos i estableixen dins del recinte penitenciari una "factoria" o centre de producció (telers,
petites cadenes de muntatge...). La participació en aquest tipus d'activitats proporciona al
reclús, mentre compleix la condemna, un entrenament laboral altament valuós (torns,
responsabilitats, ètica laboral, coneixements pràctics, experiència laboral...) que en facilita la
reinserció.
A la majoria de països no hi ha l'obligació legal de remunerar els presos, però solen oferir-se
incentius per a treballar, que poden ser monetaris o bé tenir la forma de privilegis (visites
esteses) o un increment del temps lliure.
Cullen (2000) és un defensor decidit d'aquest tipus de programes, ja que, al seu parer,
redueixen la participació en activitats delictives i la reincidència. A més, considera que la
disciplina inherent a la feina contribueix a reforçar el caràcter i a desenvolupar hàbits socials
adequats.
PROGRAMES EDUCATIUS I VOCACIONALS
Hi ha dos tipus de programes. En primer lloc, els programes d'orientació vocacional, l'objectiu
dels quals és desenvolupar els coneixements i habilitats vocacionals i professionals que
permeten als reclusos accedir a treballs legals quan siguen alliberats. D'altra banda, es
desenvolupen programes educatius formals que inclouen estudis d'educació bàsica, mitjana i
superior mitjançant sistemes d'educació a distància, en línia o presencial.
Cullen (2002) informa que, des de l'últim quart del segle XX, els programes educatius i
d'aprenentatge d'habilitats laborals i vocacionals es consideren com un eix essencial per a la
rehabilitació i reinserció social del reclús. L'efecte d'aquests programes dependrà de la manera
com s'adeqüen als reclusos, però sembla demostrat que els programes amb més èxit són els
intensius en el temps i que van dirigits als reclusos amb nivells educatius mínims.
Tant els programes educatius com els vocacionals proveeixen el reclús de recursos per a
aprofitar noves oportunitats, fomenten el compromís i el control social, són un vehicle per a

l'aprenentatge de conductes socials, milloren la reintegració i són efectius en la prevenció de la
reincidència (Pollock, 1997; Cullen, 2002).
PROGRAMES PSIQUIÀTRICS I PSICOLÒGICS
Es tracta de programes dirigits a millorar la salut mental dels interns o a provocar-hi canvis
cognitius i conductuals. Nombrosos autors consideren que els programes psicològics són els
més efectius per a la rehabilitació de reclusos (Redondo, Sánchez i Garrido, 2001; Losel, 1995;
Louis i Sparger, 1990), i, entre tots els possibles enfocaments de tipus psicològic, els més
efectius són els programes cognitivoconductuals (dirigits a modificar cognicions, creences i
conductes), els que van adreçats a millorar les competències i les habilitats per a la vida
quotidiana i les intervencions familiars.
Generalment, els reclusos amb problemes psicològics més greus solen ser traslladats a unitats
d'atenció especial, on reben un tractament més especialitzat i estan sotmesos a més control.
La resta de reclusos poden participar en dos tipus de programes de suport psicològic:
• Programes individuals. Es parteix de la premissa que el delicte és un símptoma
d'un trastorn psicològic que es pot abordar mitjançant psicoteràpia (cognitiva,
conductual i cognitivoconductual).
• Programes grupals. El treball es concentra en les relacions existents entre
l'individu i les persones que l'envolten, mitjançant tècniques d'anàlisi
transaccional, millora d'habilitats de comunicació i de percepció dels altres i de si
mateix. També es desenvolupen teràpies de grup per crear i enfortir en el subjecte
actituds de confiança, cooperació, honestedat i responsabilitat. Entre les tècniques
grupals destaquen les teràpies familiars (disfuncions familiars, dinàmica de rols i
comunicació familiar) i les comunitats terapèutiques (millora del clima social, de
les relacions interpersonals i del suport social), que solen anar dirigides a malalts
mentals o a addictes.
Els programes individuals només seran efectius si el reclús supera el recel i la desconfiança cap
al terapeuta. A més, són programes molt cars. Per això, predominen els programes grupals que
proporcionen d'una manera immediata retroalimentació i suport social, i són més econòmics.
No obstant això, els programes grupals presenten inconvenients: els membres tendeixen a
treballar sobre temes superficials, tendeixen a adoptar una actitud lúdica i de baix compromís
amb el tractament, i només hi participen activament els membres més dominants del grup.
Es produeix una millora en la sociabilitat del pres i una disminució de la seua conducta
criminal, un cop posat en llibertat, si s'aconsegueix millorar el funcionament cognitiu d'aquest.
La investigació ha revelat que molts delinqüents evidencien retards evolutius en l'adquisició de
destreses cognitives que són essencials per a l'adaptació social i la vida en societat:
• Molts presidiaris presenten dèficits com ara impulsivitat, locus de control extern,
raonament concret, rigidesa, poca capacitat de resolució de problemes,
egocentrisme, sistema de valors disfuncional i incapacitat per al raonament crític.
• La impulsivitat no és simplement conductual, sinó que pot respondre a problemes
cognitius: no pensen, actuen; no raonen, repeteixen les seues accions; no
planifiquen.
• Tenir un locus de control extern implica alimentar creences negatives sobre la seua
pròpia capacitat de controlar el seu ambient físic i social. Per això, no es plantegen
metes: tot depèn de la destinació, de la sort...
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El pensament concret i l'escàs desenvolupament de la capacitat d'abstracció
poden generar greus dificultats per a comprendre la raó de ser de les normes i de
les lleis.
Si el pensament és rígid i tancat respecte a nous punts de vista, ignoraran les idees
dels altres i persistiran en conductes problemàtiques.
La seua incapacitat per a interpretar les relacions personals i resoldre els
problemes de la interacció sol portar-los a resoldre problemes utilitzant la força i
vulnerant els drets de l'altre. Si reconeixen un problema, no són capaços de
generar solucions efectives que el resolguen o l’eviten.
Solen ser incapaços de calcular les conseqüències del seu comportament per a les
altres persones (relacions causa-efecte).
Solen ser egocèntrics: veuen el món únicament des de la seua pròpia perspectiva.
Quan decideixen el que cal fer, només consideren com els afecta a ells mateixos i
no com afecta altres persones.
Els seus esquemes mentals i processos de pensament social, emocional i
interpersonal solen ser il·lògics, i no tenen sentit de l'autocrítica. No obstant això,
poden ser intel·ligents (QI).

Un interessant programa cognitiu que ha aconseguit reduccions de la reincidència en un 74 %
és el que descriuen Garrido i Montoro (1992) en el seu manual La reeducación del delincuente
juvenil: un dels programes d'èxit és el programa R&R: raonament i rehabilitació, en el qual, a
partir de l'ús de tècniques motivadores (ordinadors, jocs, exercicis de raonament, jocs de rol,
modelatge, discussió en grup, tècniques heurístiques –Sòcrates i la importància de les
preguntes–), es pretén que en milloren les competències cognitives i socials:
• Autocontrol: pensar abans d'actuar, considerant totes les conseqüències de les
decisions.
• Metacognició: aprendre a pensar i a avaluar críticament el seu propi pensament.
• Habilitats socials: crítica constructiva, negociació, assertivitat, tracte amb figures
d'autoritat, comunicació verbal i no verbal, resolució de problemes, rebre elogis i
crítiques...
• Habilitats per a la resolució de problemes interpersonals: com comprendre i
valorar els valors, conductes i sentiments dels altres.
Les tècniques utilitzades en el programa R&R són:
• Pensament creatiu: tècniques de pensament lateral per a generar estratègies de
resolució de problemes.
• Raonament crític: pensament lògic, objectiu, sense generalitzacions excessives,
distorsions o desviament de la culpa.
• Presa de perspectiva social: aprendre a tenir en compte els pensaments,
sentiments i emocions dels altres.
• Desenvolupament de valors: altruisme i preocupació pels altres, com a base de
l'empatia.
• Control emocional: si controlen les seues emocions, aquestes no bloquegen les
seues habilitats cognitives i no els activen inadequadament. Així aprenen a
reconèixer els indicadors d'excitació emocional i a manejar la ira.
• Principi de teràpia d'ajuda: els canvis més consistents es produeixen quan el
mateix pacient es converteix en terapeuta. Així, hi participen com a terapeutes
d'altres interns, aconsegueixen una visió d’ells mateixos com a éssers prosocials,
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practiquen les habilitats socials i aprenen a enfrontar-se als problemes diaris de la
interacció social i interpersonal.
Adquirir consciència de la víctima: es combat el seu egocentrisme i la seua
absència de preocupació per les víctimes. Per a això es dissenyen activitats en què
entren en contacte amb el dolor i l'angoixa que experimenten les víctimes i els
seus familiars.

PROGRAMES PER A POBLACIONS ESPECIALS
Són programes dirigits especialment a reclusos alcohòlics, a drogodependents, a delinqüents
sexuals i a reclusos psicòtics o amb altres trastorns psicològics greus.
Aquests tipus de programes solen afrontar la tasca de rehabilitació des de diferents modalitats
de treball. Així, els programes dirigits a alcohòlics i drogoaddictes inclouen psicoteràpia,
teràpia grupal, educació sobre els efectes de l'addicció, programes de treball, d'aprenentatge
d'habilitats quotidianes, comunitats terapèutiques i teràpies familiars. A més, sol reforçar-se el
tractament mitjançant drogues alternatives (metadona, antidepressius, ansiolítics), hipnosi i
grups d'autoajuda (alcohòlics anònims, grups de Projecte Home...).
Els programes dirigits a delinqüents sexuals solen incloure psicoteràpia, educació sexual i
programes de millora de les relacions interpersonals. Amb aquests programes s’intenta
normalitzar i estabilitzar el sistema d'actituds del reclús, apuntalar-ne el sistema moral,
millorar-ne l’autoestima, les habilitats per a la comunicació i les habilitats socials.
Els programes dirigits a malalts mentals o amb trastorns greus de la personalitat presenten un
component més professional i qualificat i una atenció molt més personalitzada, i inclouen el
diagnòstic del trastorn i l’etiologia (causes biològiques, socials o de la personalitat).
PROGRAMES DE REINSERCIÓ
Es tracta de programes específics dirigits a facilitar la transició des de la reclusió cap a la vida
en societat. Poden realitzar-se o bé durant l'últim període a la presó, o bé quan el subjecte ja
n’ha sortit.
En alguns països, hi ha institucions que ofereixen programes de teràpia familiar i de suport
psicològic, que faciliten la reinserció en la família. També s'han desenvolupat programes que
implementen grups d'autoajuda, de mentoring o mentoria (tutoria o apadrinament), grups de
reclusos rehabilitats, programes educatius, de servei a la comunitat, de reciclatge professional
i formació ocupacional, i altres serveis de suport (cerca d'habitatge, pisos tutelats...).
L'accés a un lloc de treball és un dels factors més importants en el procés de reinserció. De fet,
disposar d'una feina legal redueix el risc de reincidència en un 50 % (Home Office, 2003).

DIFERENTS POLÍTIQUES DE REINSERCIÓ: ESPANYA, NOVA ZELANDA I ELS EUA
ESPANYA
A Espanya, segons l'article 59 de la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el tractament
queda definit com "el conjunt d'activitats directament dirigides a la consecució de la
reeducació i reinserció social dels penats[...]". Conseqüentment, l'administració penitenciària
dissenya programes formatius dirigits a desenvolupar les aptituds dels interns, enriquir-ne els
coneixements, millorar les seues capacitats mitjançant programes i tècniques de caràcter
psicosocial, i abordar les problemàtiques específiques (factors de risc) que puguen haver influït
en el seu comportament delictiu anterior. En aquest procés, és essencial potenciar els
contactes amb l'exterior aprofitant els instruments que ofereix la comunitat, per a afavorir la
reinserció.
Per a assolir l'objectiu proposat i desenvolupar totes les activitats suggerides, cal desenvolupar
un model de gestió que possibilite la implicació del personal d'Institucions Penitenciàries, que
afavorisca la participació i la col·laboració ciutadana, d'institucions públiques i d'organismes i
empreses privades, i s'estimularà la participació dels interns en la planificació i execució dels
tractaments (encara que els interns puguen rebutjar lliurement o no col·laborar en la
realització de qualsevol tècnica d'estudi de la seua personalitat, sense que això tinga
conseqüències disciplinàries, de règim o de regressió de grau).
Amb la finalitat de contribuir a la inserció laboral dels interns, a Espanya s'ha creat l'Organisme
Autònom de Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació (Reial Decret 868/2005, de 15 de
juliol), que amb personalitat jurídica pròpia i un important component empresarial s’ha
d’autosostenir econòmicament i ha de complir les següents funcions:
• L'organització de la feina productiva i de la retribució que hi escaiga.
• La instal·lació, ampliació, transformació, conservació i millora dels tallers, granges i
explotacions agrícoles penitenciàries, o locals i instal·lacions necessaris per als fins
de l'organisme, així com els serveis, obres i adquisicions que es refereixen a
l’explotació, producció o activitat.
• La realització d'activitats industrials, comercials o anàlogues.
• La formació per a l'ocupació dels interns als centres penitenciaris.
• La promoció de relacions amb institucions i organitzacions que faciliten el
compliment de les finalitats de l'organisme.
• L'impuls i la coordinació de totes les línies d'activitat que es desenvolupen des de
l'administració penitenciària en matèria de preparació i/o acompanyament per a la
inserció sociolaboral.
L'objectiu d'aquesta iniciativa, anomenada treball productiu, és la inserció laboral dels interns
a través de la pràctica laboral a tallers penitenciaris, un cop produïda l’excarceració,
proporcionant-los hàbits de treball i destreses mitjançant programes de formació ocupacional,
finançats per l'INEM i pel Fons Social Europeu, que els permeten competir en condicions
d'igualtat amb la resta de ciutadans. D'aquesta manera, s'han creat un seguit de tallers
laborals on poden adquirir competències laborals mitjançant la formació o l’experiència.
Aquests tallers s'han d'autofinançar i han d'oferir escenaris laborals realistes (com a l'exterior)
perquè l'intern es familiaritze amb les característiques i amb les exigències tecnològiques,
laborals, organitzatives, etc. d'un sector productiu.

Aquests tallers laborals poden funcionar sota tres modalitats:
• Gestió pròpia: l'organisme penitenciari ha de vendre al mercat els productes que
elabora: mobles, productes tèxtils, material esportiu, impremtes...
• Acords amb empreses externes: aquestes produeixen els productes pel seu
compte i assumeixen el risc mitjançant la signatura d'un protocol d'adhesió a
convenis establerts amb organitzacions patronals i cambres de comerç.
• Gestió per part de l'organisme penitenciari dels serveis de cuina, fleca i serveis
auxiliars sota la fórmula dels tallers productius. A través d'aquesta modalitat, els
interns desenvolupen activitats laborals, després d'un període previ de formació
ocupacional.
Per a afavorir l'accés a la feina productiva dels interns, s'han signat diversos convenis amb
associacions empresarials. Tots els presos que treballen als tallers penitenciaris han estat
incorporats al sistema general de la Seguretat Social i, per tant, gaudeixen de prestacions com
ara protecció contra la desocupació, permisos de maternitat...
Els programes educatius realitzats a establiments penitenciaris estan, des de 1999, integrats en
el sistema educatiu: unificació dels docents i homologació total de l'ensenyament a les
persones adultes.
Als reclusos se'ls ofereix la possibilitat de cursar estudis universitaris segons dues modalitats:
• A través d'un conveni tripartit entre l'Organisme Autònom de Treball i Prestacions
Penitenciàries, la Secretaria d'Estat d'Universitats i Recerca i la Universitat
Nacional d'Educació a Distància.
• Mitjançant un conveni signat amb la Universitat del País Basc que regula la
formació universitària a distància.
Els programes d'aprenentatge vocacional es desenvolupen a través de programes de formació
professional per a l'exercici d'una professió, finançats per l'INEM, ajuntaments, comunitats
autònomes...
La formació professional laboral té l'objectiu de proporcionar a les persones privades de
llibertat una qualificació professional i d’actualitzar i millorar la que ja hagen adquirit
prèviament. Per a això, el disseny i implementació dels diferents cursos de formació
professional tindrà en compte variables com ara finançament, durada del curs, continguts
teoricopràctics, necessitats dels interns, la formació inicial bàsica d'aquests, el seu interès i
receptivitat, el seu grau d’autodisciplina...
Des de la conceptualització de l'educació com a procés integral en la formació dels reclusos, es
realitzen diverses activitats i tallers de tipus cultural (pintura, fotografia, ceràmica, ràdio,
actuacions musicals, exposicions, teatre, conferències, cursos d'idiomes i informàtica...) i
esportius (campionats de centre, i entre centres, de gimnàstica, futbol, voleibol, bàsquet...).
El 2000, i per a afrontar el problema de la violència domèstica, la Direcció General
d'Institucions Penitenciàries, en col·laboració amb la Universitat del País Basc, va implementar,
a vuit centres, un programa específic de tractament i atenció psicològica i educativa per a
maltractadors.
Hi ha, també, comunitats terapèutiques dirigides a interns drogodependents (Villena).

NOVA ZELANDA
A mitjan 2002, a Nova Zelanda hi havia un total de 5.881 reclusos, la qual cosa implica una taxa
de 155 interns per cada 100.000 habitants.
El Departament de Correccionals, amb els objectius de reduir la delinqüència, de prestar un
servei d'alta qualitat, de reduir la necessitat de construir més presons i d'assegurar un rang
apropiat de condemnes efectives, va crear el 2001 el Programa d'Administració Integrada de
Delinqüents, que proposa un sistema coordinat i consistent d'orientació i tractament
individualitzat per a cada reclús des que entra a la presó fins que és alliberat. La reinserció
s’entén com un procés al llarg de les següents fases:
1. Avaluació prèvia a la sentència: amb l'objectiu d'obtenir informació rellevant suficient
sobre cada reclús, es porta a terme una entrevista i una avaluació d'informacions
objectives (sexe, edat) i de la seua història delictiva.
2. Inducció: consisteix en l'explicació de regles, drets, rutines i responsabilitats dels
reclusos. A més, se'ls convida a canviar els estils de vida a través de la participació en
programes de rehabilitació.
3. Avaluació posterior a la sentència: s'utilitza per a obtenir més informació sobre cada
reclús, considerant elements com ara la durada de la condemna, els factors de risc als
quals s'haja exposat i la capacitat d'adaptació del reclús als programes oferts.
4. Pla de condemna: per als reclusos de baix risc o amb condemnes de curta durada, el
pla de condemna està constituït per programes laborals, educatius, d'habilitats per a la
vida quotidiana i de reintegració. Els reclusos de més risc s'insereixen en programes
més extensos.
5. Gestió (management) de la condemna: es tracta els reclusos segons la seua categoria
de risc, la seua condemna i les seues necessitats. Els funcionaris penitenciaris han
d'assegurar que tots els reclusos participen en el programa a què han estat assignats, i
han de presentar avaluacions periòdiques sobre el progrés i la millora de cada reclús.
6. Preparació per a la llibertat: els reclusos són entrevistats per avaluar-ne les necessitats
i mancances personals que cal resoldre per a una reintegració reeixida: habitatge,
ocupació, situació financera, relacions amb la família i relacions amb la víctima. Hi ha
unitats independents d'autocura dirigides a reclusos l'alliberament dels quals és
imminent. En aquestes unitats, cada reclús adquireix la responsabilitat de portar un
pressupost, triar el seu menjar i preparar-la, realitzar serveis de neteja i bugaderia i
realitzar les tasques pròpies d'una llar al món exterior.
7. Suport de la comunitat: el Servei de Llibertat Condicional (Probation Service) ofereix als
exreclusos les oportunitats i condicions necessàries per a minimitzar els riscos de
reincidència, un cop acabada la condemna: ajuda en la cerca de feina, habitatge i
administració del pressupost personal, i, en cas necessari, derivar al reclús a altres
agències governamentals o comunitàries més especialitzades (sanitat, serveis
socials...).
Els programes de rehabilitació oferts a l'interior de les presons (vegeu la fase 3: avaluació
posterior a la sentència) s'agrupen en quatre tipus:
• Seguretat: complir una condemna segura
o Classificació segura
o Control sobre la conducta
o Programa d'activitats constructives

o
o
o

Estratègies d'alcohol i drogues
Provisió d'un ambient segur
Estratègia d'obediència a la comunitat

• Rehabilitació: canviar les conductes dels interns
o Programes motivacionals: "Pensament recte" i "Tikanga Māori"
o Programes per a alcohòlics i drogoaddictes
o Programes per a la prevenció de la violència
o Programes d'autosuficiència
o Programes culturals
o Programes religiosos
o Teràpies culturals
o Programes terapèutics Māori
o Programes psicològics
o Unitats de tractament especial.
• Educació i ocupació: aconseguir que els interns siguen autosuficients
o Habilitats bàsiques (escriptura, lectura i matemàtiques)
o Certificats nacionals d'habilitació ocupacional
o Aprenentatge vocacional
o Educació per a joves
o Treball durant la condemna
o Accés a educació més avançada
• Reintegració: remoure barreres per ajudar a la reinserció dels interns
o Habilitats bàsiques per a la vida quotidiana
o Aprendre a ser pares
o Aprendre a fer pressupostos i gestió de l'economia domèstica
o Unitats d'autocura
o Nexes amb els serveis de la comunitat
o Preparació per a la llibertat
o Cerca de feina
o Programes de prevenció en llibertat
o Programes de reintegració familiar
o Avaluació per identificar necessitats dels diferents grups de reclusos
Aquests programes estan sotmesos a un sistema d'avaluació contínua d’acord amb una
filosofia de millora de l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat. Per a això, basen les decisions en dos
indicadors principals:
• Índex de reincidència: mesura la població reclusa reincident (condemna i
empresonament reiterats) 12 mesos després de la posada en llibertat.
• Quocient de rehabilitació: avalua l'efectivitat que han tingut els programes oferts,
mitjançant la comparació de l'índex de reincidència d’un grup que ha participat en
els programes amb el d'un altre que fa de grup de control.
EUA
L'organització politicoadministrativa del sistema juridicopenal dels Estats Units, com que és
una república federal, ofereix tres nivells d'actuació: el federal, l'estatal i el local. El Ministeri
de Justícia del govern nacional està a càrrec del sistema federal; en el següent esglaó es troben
més de cinquanta sistemes estatals diferents i amb característiques pròpies, i en l'últim nivell

hi ha els sistemes locals. A més, hi ha diferents operadors privats que poden dependre
d'alguna de les administracions anteriors.
L'any 2000 hi havia als EUA un total de 5.069 recintes penitenciaris, dels quals 3.365 (66,38 %)
eren presons locals, 1.558 (30,7 %) presons estatals, i 146 (2,9 %) eren establiments federals.
Organització administrativa
L'American Correction Asociation (ACA) és l'organisme encarregat de fiscalitzar els recintes
penitenciaris, siguen federals, estatals, locals o privats.
La gestió dels centres federals depèn del Federal Bureau of Prisons (FBP) que és un organisme
dependent del Ministeri de Justícia. En l'actualitat en depenen, aproximadament, 103
institucions correccionals on són custodiades persones que han violat lleis federals. El 2003,
l’FBP custodiava un total de 171.562 reclusos federals, dels quals 145.290, el 85 %, estaven
reclosos a les presons federals. La resta es trobaven a presons privades, centres de detenció,
centres correccionals comunitaris o centres estatals i locals.
Les missions de l'FBP són protegir la societat mitjançant el confinament de reclusos a presons
segures, optimitzar els recursos (eficiència) i proporcionar als interns programes de treball i
d'oportunitats per a la seua reinserció social. Per a això, desenvolupen programes combinats
de tècniques psicològiques, tecnologies de la seguretat i un sistema de classificació de reclusos
basat en el risc.
Hi ha un organisme de suport a la gestió de les presons i dels establiments federals, el National
Institute of Corrections (NIC), també dependent del Ministeri de Justícia. La finalitat d’aquest
organisme és oferir capacitació, assistència tècnica, serveis d'informació i suport als programes
que desenvolupen les presons federals, les estatals i els centres locals d'adults. Es tracta d'una
institució destinada a oferir serveis de gestió i millora de l'eficàcia a tot el sistema penal.
A escala estatal hi ha un organisme anomenat Comunity Education Centers (CEC), que opera a
20 presons de 8 estats, on ofereix programes de tractament i rehabilitació d'alcohòlics, de
millora d'habilitats per a la vida quotidiana i programes laborals, educatius i de reinserció
social.
Una altra institució, també dependent del Ministeri de Justícia, és el Correctional Programs
Office (CPO), que ofereix programes altament especialitzats i específics per a delinqüents
violents, drogoaddictes i delinqüents sexuals.
Les presons privades
Cap a 1960, l’FBP va començar a contractar operadors privats per a la gestió dels centres de
tractament federals. Es tractava de desenvolupar programes de reinserció dirigits a presos a
punt de finalitzar la condemna ubicats en recintes comunitaris privats mentre trobaven feina i
habitatge.
Després de l'increment de la població presidiària pels anys 70, durant la dècada dels 80 es van
començar a construir les primeres presons de titularitat privada, que es llogaven al sector
públic. El següent pas va ser l'explotació i gestió d'aquests centres per part d'empreses
privades. La primera empresa a gestionar una d'aquestes presons va ser la Corrections
Corporation of America (CCA). El 1991 ja eren tres les empreses privades que operaven amb
presons: la CCA, Wackenhut Corrections Corporation i Pricor Inc., que gestionaven un total de

44 centres per a adults. La gestió privada de centres penitenciaris està subjecta al compromís
de complir els mateixos estàndards de servei que les institucions públiques, i d’oferir als
reclusos programes per a la seua rehabilitació i reinserció.
El 1997, aquestes tres empreses ja gestionaven 100 presons federals i estatals, atenien el 5 %
de la població reclusa total dels EUA, i 28 estats van modificar les legislacions per permetre
aquesta gestió privada. El 2002, la xifra de presons en mans privades arribava a 162, de les
quals només 5 eren presons de dones.
El 2003, 7 presons de l'FBP havien estat privatitzades. S'havia passat d'un sistema en què
empreses privades construïen recintes i els explotaven mitjançant un contracte amb
l'administració pública, a la venda d'establiments federals a aquestes empreses.
Alguns crítics consideren que les presons privades corrompen la missió de les presons, ja que,
com que busquen la màxima utilitat econòmica, disminueix la qualitat dels serveis oferts als
reclusos. D'altres consideren que les presons privades són una opció eficient i redueix les
despeses: al estats on hi ha gestió privada de les presons, el cost diari de mantenir-les s'ha
reduït entre el 4,45 % i el 8,9 % anual (Blumstein i Cohen, 2003).
Estadístiques dels EUA i presons
El nombre de reclusos als EUA, a finals de 2002, era de 2.033.331 persones. Aquesta xifra
implica una taxa d'empresonament de 701 interns per cada 100.000 habitants, la més alta del
món. Hi ha diferències entre estats. Així, la taxa d'empresonament a Louisiana és de 799; a
Mississipí és de 728; a Texas, de 685; a Oklahoma, de 672...
Les places carceràries disponibles el 2002 ascendien a 1.817.628. Per a atendre degudament la
totalitat de població reclusa caldria construir 200.000 noves places. Però l'amuntegament
carcerari afecta de manera diferent a cada nivell juridicoadministratiu: mentre que les presons
locals no presenten superpoblació, les presons federals tenen un nivell d'ocupació del 140,4 %
i les estatals del 112,8 %.
Històricament, s'ha passat d'una taxa tradicional d'empresonament de 110 reclusos per cada
100.000 habitants, als anys 70, a l'actual de 701. Des dels anys 80, la població reclusa als EUA
va experimentar un increment de més del 300 %. Per a Blumstein i Beck (1999), aquest
creixement s'explica per l'increment sostingut dels delictes relacionats amb la droga (la taxa es
va multiplicar per 10), seguits pels assalts i els delictes sexuals.
Partint de les estadístiques disponibles, és possible oferir un perfil de la població reclusa als
EUA:
•
•

•
•

El 20 % del total de la població reclusa estava en presó preventiva. A les presons
locals aquesta xifra s'eleva al 60 %.
El nombre de dones a les presons dels EUA es va duplicar durant la dècada dels 90.
El 2001, el 8 % dels reclosos eren dones (un 6 % a les presons federals i estatals, i
un 12 % a les locals).
El 2001, el 0,5 % eren menors de 18 anys (el 0,2 % a les presons estatals i federals,
i l’1'2 % a les locals).
El 2002, el 0,13 % dels reclusos eren homes negres, d'entre 25 i 29 anys, i el 4,3 %
eren hispans.

La reincidència als EUA

Segons un estudi realitzat pel Florida Department of Corrections, les característiques de la
reincidència serien:
• Els reclusos joves tenen taxes de reincidència més altes.
• Els reclusos que han comès delictes contra la propietat reincideixen més sovint
que els interns associats a la droga, i tots dos grups reincideixen més que els
interns que han delinquit amb violència.
• Els interns que es troben en condicions d'alta seguretat tenen més reincidència
que els que estan en mitjana o mínima seguretat.
• Els reclusos que trenquen les regles carceràries més assíduament tenen més
probabilitats de reincidir.
• La taxa de reincidència és més gran per als reclusos amb més antecedents previs.
El sistema de classificació de reclusos per a l'ingrés als diferents programes
Quan el reclús arriba a una presó federal, l’FBP estableix que ha de participar en un "Programa
d'Admissió i Orientació" en què l'informen de les normes i regles de la institució, dels seus
drets i responsabilitats i de les polítiques disciplinàries. Posteriorment, els reclusos són
classificats i assignats a algun programa de rehabilitació.
A les presons estatals, hi ha dos sistemes de classificació:
• Externa: segons el nivell de seguretat (baix / mitjà / alt).
• Interna: segons a quin programa específic de rehabilitació serà assignat el reclús.
Austin (2003) va estudiar els principis de classificació de reclusos a tots els estats, i va
concloure que presentaven les següents característiques:
• Utilitzen criteris de classificació que han estat prèviament testats.
• Posseeixen una unitat de classificació centralitzada.
• Es realitza una reclassificació, almenys anualment.
• Es desenvolupen procediments de classificació individualitzats.
Programes de rehabilitació intrapenitenciaris
Les informacions disponibles es refereixen exclusivament als subsistemes federal i estatal: el
67 % dels reclusos als EUA.
Diferents estudis desenvolupats per l’FBP han mostrat que els programes de treball industrial,
d'aprenentatge d'habilitats, educatius i els tractaments per a drogoaddictes redueixen la
reincidència dels penats.
Per exemple, Wilson et al. (2000), mitjançant una metanàlisi que avaluava programes
educatius, vocacionals i laborals, van concloure que els reclusos que havien participat en algun
tipus de programa presentaven una taxa de reincidència del 39 %, enfront de la de 50 % que
mostraven els reclusos que no havien participat en cap programa.

Programes de treball
PRESONS FEDERALS I ESTATALS
El 1999, dos terços dels reclusos dels EUA, 75.000, pertanyents als subsistemes federal i
estatal, participaven en programes de treball dins dels establiments correccionals. El 55 % dels
reclusos participants estaven assignats a treballs de manteniment de la presó (lavabo, servei,

menjar, bugaderia...), el 5,1 % realitzava treballs agrícoles i només el 6,1 % treballava a
"presons industrials" (Cam i Cullen, 2002).
El 1941 es va fundar la Correctional Industries Association (CIA), que és una organització sense
ànim de lucre. Els fins són promoure l'excel·lència i la qualitat en el treball a l'interior de les
presons, difondre els beneficis i avantatges associats a aquests programes i donar suport a la
investigació i desenvolupament de programes laborals a recintes penitenciaris,
independentment de la titularitat (estatal, federal, local o privada).
Tot i que els tallers industrials existien abans a les presons dels EUA, a partir del 1979, amb el
Prison Industries Enhancement Certification Program (PEU Program) es van anul·lar les
barreres que impedien la lliure circulació i comercialització de les manufactures elaborades a
les presons. Aquest programa exigeix una sèrie de condicions per a implementar-ho:
• Remunerar els interns amb salaris comparables a treballs similars a l'exterior.
• Recollir fons per a programes d'assistència a les víctimes de delictes.
• Assegurar la participació voluntària dels reclusos.
• Fomentar la contractació de reclusos per part del sector privat.
Aquesta llei va permetre l'accés al mercat dels productes manufacturats a la presó, de manera
que ràpidament nombroses empreses van recórrer a la mà d'obra presidiària. El 1993 hi havia
32 grans agències correccionals operant sota la forma de presó industrial, a 36 estats.
La remuneració dels reclusos és competitiva, ja que perceben des de 0,23 $ fins a 1,15 $ /
hora; però, segons l’Inmate Financial Responsability Program (programa de responsabilitat
financera dels interns), cada intern ha de lliurar fins al 50 % dels seus guanys per afrontar les
seues possibles despeses financeres o la manutenció dels fills, i per rescabalar les seues
víctimes.
Segons l'Institut Nacional de Justícia, tot el sistema en surt beneficiat: les empreses que
instal·len tallers industrials a les presons es beneficien de la disponibilitat d'una força de treball
relativament barata i d'una manera ràpida. Els administradors del recinte penitenciari
aconsegueixen mantenir ocupats els reclusos, en redueixen el temps d'oci, els motiven a
desenvolupar i mantenir hàbits de treball i a conservar la disciplina a la presó. Finalment, els
reclusos reben un salari amb el qual poden afrontar les seues obligacions financeres. D'aquesta
manera, destaquen com a principals virtuts del sistema de presons industrials:
• Les empreses participants disposen de treballadors motivats que poden mantenir
el lloc de treball un cop finalitzada la seua condemna.
• Són iniciatives empresarials competitives econòmicament a causa del cost dels
salaris, del preu de lloguer de les instal·lacions i de les subvencions per a
l'adquisició d'equipament industrial.
• Els treballs es realitzen en un ambient segur, en presència de guàrdies i detectors
de metalls.
• Les presons industrials generen ingressos que redueixen les despeses de
funcionament de les presons, paguen impostos federals i estatals, compensen les
víctimes, sostenen les famílies dels interns, paguen els salaris dels presostreballadors i impliquen retorns a la societat.
El 24 % dels reclusos que participen en el programa de presons industrials no reincideixen
(Gaes i Saylor, 1999).

PRESONS FEDERALS
Tots els reclusos que compleixen condemna a les presons federals, si no tenen problemes de
salut, tenen l'obligació de treballar. La majoria realitza tasques a l'interior de la presó (cuines,
neteja, jardineria, pintura, fontaneria...) i cobren entre 0,12 i 0,40 $ / hora.
A les presons federals, dependents de l'FBP, es va crear el 1934 la Federal Prison Industries (FPI
o UNICOR). Es tracta d'un organisme que pretén que els reclusos adquirisquen habilitats
laborals treballant en indústries metal·lúrgiques, tèxtils, de mobles, d’electrònica, de
reciclatge, auxiliars de l'automòbil o d’arts gràfiques.
Els objectius de l'FPI són:
• Proporcionar ocupació o ensenyar habilitats laborals a la màxima quantitat
possible de reclusos.
• Produir béns de qualitat, amb preus de mercat, que es vendran al govern federal.
• Autofinançament.
• Minimitzar els impactes negatius de la seua activitat sobre el mercat (detriment de
la competitivitat de les empreses).
El 2002, 21.778 interns treballaven a 111 tallers industrials, a 71 presons.

PRESONS ESTATALS
Tot i que cada estat organitza el seu sistema penitenciari autònomament i hi ha gran diversitat
d'iniciatives, n'assenyalem algunes de les més significatives:
PROGRAMA DE TREBALL PRIDE A L'ESTAT DE FLORIDA
Hi ha la companyia Prison Rehabilitative Industries & Diversified Enterprises (PRIDE), que opera
en el sistema de presons industrials des de 1981. La seua missió és reduir la reincidència,
atorgant habilitats laborals als interns quan entren a la presó i després ajudant-los a trobar
feina a quan se’ls posa en llibertat.
Els treballs desenvolupats a l'interior de les presons industrials de PRIDE inclouen des de la
construcció de mobles i tèxtils fins a treballs més sofisticats (electrònica i noves tecnologies).
L'any 2000 van facturar 95 milions de dòlars. Una part dels beneficis es destina a l'estat, i la
resta va a pagar els sous dels reclusos, a contractar formadors, a rescabalar les víctimes i a
compensacions estatals.
Els reclusos són avaluats professionalment i se’ls assigna a un treball específic en funció del
tipus de condemna, de la formació prèvia i de les necessitats de la indústria. Cada intern rep
un Manual de programes per a reclusos que l'informa de diferents aspectes com ara salaris,
tasques, funcions, rescabalament de les víctimes... cosa que atorga transparència al programa.
Es beneficien d'aquest programa 5.000 presos d'ambdós sexes, a 20 centres penitenciaris de
Florida. Un cop alliberats, els reclusos que participen en PRIDE reben suport i assistència per a
aconseguir una feina al carrer. Els índexs d'ocupació d'exreclusos aconseguits per PRIDE són
del 75 %.
L'èxit del programa és enorme, ja que aconsegueix reduir els índexs de reincidència al 17 %
dels participants dos anys després (la mitjana dels EUA per a aquest període és del 47 %).

PROJECTES LABORALS A L'ESTAT DE TEXAS
Es tracta d'un dels estats amb més població penitenciària dels EUA (158.131 interns el 2003).
Per això, el Texas Department of Criminal Justice (TDCJ) ha desenvolupat diverses iniciatives
dirigides a generar expectatives laborals entre els reclusos i exreclusos:
Texas Correctional Industries (TCI)
Des de 1963 ofereix entrenament laboral en diverses àrees econòmiques (tèxtil, calçat,
mobles, metall...), ofereix capacitació i formació ocupacional i vincula el treball a la presó a la
participació en altres programes de suport i reinserció.
El TCI està autoritzat a vendre els productes al mercat, encara que els principals clients que té
són institucionals.
El Projecte RIO (Re-Integration of Offenders Project)
En col·laboració amb la Divisió de Llibertat Condicional, el programa està orientat a la
reinserció laboral del reclús. Per a això, mentre són a la presó s'introdueixen estratègies per a
generar actituds i habilitats laborals. Els èxits del Projecte RIO són:
•
•

•

•

Donar suport en la cerca de treball a gairebé el 40 % de la població reclusa (16.000
reclusos / any).
RIU ha trobat feina, de 1985 a 1996, a 69.000 exreclusos. En el mateix període, els
exreclusos que no havien participat en el Projecte RIO i que havien trobat feina
eren només 36.000.
L'Estat de Texas va reduir les despeses en 17 milions de dòlars. Si es considera la
disminució de la taxa de reincidència, Texas va estalviar 20 milions de dòlars
addicionals.
Només el 23 % dels participants en RIO havien reincidit un any després de posarlos en llibertat (en els exreclusos que no participaven en RIO, la reincidència a un
any era del 38 %). En reclusos d'alt risc, la reincidència dels participants en RIO va
ser del 48 %, mentre que la dels no participants va ser del 57 %.

Work Against Recidivism (WAR) - Programa "treball contra la reincidència"
Des de principis similars a RIO, aspira a establir relacions amb empreses i ocupadors. Es pretén
construir vincles previs entre l'ocupador i el pres. D'aquesta manera, el penat es generarà
expectatives laborals i l'ocupador té la possibilitat de disposar de treballadors qualificats i amb
experiència, i aconsegueix beneficis fiscals.
Project RE-Enterprise
Consisteix en la celebració de "fires d'ocupació" per posar en relació presos formats i
qualificats i ocupadors potencials. Així es milloren les habilitats de trobar feina dels reclusos
(entrevista, selecció de personal...).
Aquest programa ha desenvolupat un sistema de garanties públiques (fiances) que
indemnitzen l'ocupador davant conductes inapropiades dels presos (furts, destrosses ...), si
arriben a produir-se. Es tracta de trencar la por de l'ocupador a contractar algú amb
antecedents penals.

Programes d'educació
Segons un estudi de Gaes et al. (1999), els reclusos que han participat en programes acadèmics
presenten taxes de reincidència del 16,6 %, enfront del 23,6 % dels que no hi van participar.
Quan els programes educatius són vocacionals, la reincidència dels participants és del 18,3 %,
enfront del 22,4 % dels presos que no hi han participat.
Programa d'educació bàsica per a adults
El programa es va iniciar a Texas el 1965 amb l'objectiu que tots els reclusos finalitzaren
l'educació primària. Des de 1986, l’FBP va incloure l'obligatorietat de cursar estudis equivalents
a l'educació secundària, mitjançant programes educatius que inclouen matemàtiques, anglès,
literatura i ciències socials.
Programa General Educational Development Test (GED)
El GED és una prova general de coneixements, l'objectiu de la qual és avaluar la comprensió
general i els coneixements dels reclusos en les àrees de lectura, escriptura, ciències i
matemàtiques. El nivell és equivalent a l'educació secundària.
Aquest nivell educatiu és l'exigit per a accedir a un lloc de treball a la presó. Els reclusos que no
posseeixen aquesta titulació han d'assistir a un mínim de 240 hores lectives, fins que
l’obtinguen. El programa GED s'aplica tant a les presons federals com a les estatals.
Programes d'Educació Superior (College)
Es tracta de programes educatius disponibles a presons federals i estatals; la durada oscil·la
entre 2 i 4 cursos lectius. S’hi distingeixen dos nivells de titulació: batxillerat i estudis avançats.
Segons Pollock (1997) aquest programa ha tingut un gran èxit en la reducció de la reincidència,
ja que els reclusos que han cursat aquests estudis presenten taxes de reincidència del 26,6 %
enfront del 44,6 % dels grups de control.
Aprenentatge vocacional
Ofereixen als reclusos coneixements i habilitats vocacionals en funció de les seues necessitats
individuals, les condicions de mercat de treball i l'oferta de llocs de treball. Aquesta orientació
vocacional afavoreix l'accés futur a treballs legals i facilita l'adaptació a les regles institucionals.
Aquest tipus de formació solen impartir-la centres educatius de la comunitat.
Saylor i Gaes (1999) van informar que els reclusos que havien participat en aquests programes
vocacionals presentaven un 33 % menys de reincidència que els que no els havien cursat.
Programes d'educació en llibertat
Aquest programa ofereix als reclusos la possibilitat de sortir del centre durant unes hores per
assistir a classes i cursos relacionats amb els seus interessos. Actualment es beneficia d'aquest
modalitat formativa l'1 % dels presos dels EUA.

Programes i tractaments per a drogoaddictes i alcohòlics

Segons dades del govern dels EUA, l'any 2000, el 80 % dels reclusos tenien antecedents de
consum d'algun tipus de substància.
El National Institute on Drug Abuse, NIDA, ha desenvolupat diferents iniciatives dirigides a la
població reclusa a presons federals. La primera fase del tractament és la identificació de les
necessitats dels reclusos i de la seua relació amb la droga: tinença i venda il·lícita o consum i
addicció. A partir d'aquest diagnòstic, se’ls deriva cap a algun dels programes que exposem:
Programes educatius per a drogoaddictes
La finalitat d’aquests programes és oferir informació als reclusos sobre l'alcohol i altres
substàncies, sobre la dependència i sobre l'impacte físic, social i psicològic que aquesta té
sobre els addictes, les seues vides i el seu entorn. Els participants realitzen una avaluació de les
seues vides centrant l'atenció en el dany rebut i produït en la seua salut, família, grups socials
de referència i comunitat.
Programes residencials de tractament per a drogoaddictes
A 50 centres de l'FBP hi ha unitats especialitzades per al tractament de les drogodependències.
Els reclusos que participen en aquests programes s'allotgen en seccions aïllades de la resta de
reclusos.
Abans d'ingressar en el programa, els interns tenen una entrevista d’avaluació amb el personal
especialitzat, que determina si compleixen les condicions d'accés a aquest programa:
• Ser dependents de l'alcohol o de drogues.
• No patir desordres mentals severs.
• Tenir voluntat de participar en el programa.
• Que encara falten 3 anys per al seu alliberament.
El programa consisteix en un tractament intensiu, que pot durar 6, 9 o 12 mesos, amb
activitats durant 4 hores diàries i 5 dies a la setmana. La resta de la jornada es dedica a
activitats educatives, d'aprenentatge d'habilitats laborals, treball i programes d'oci supervisat.
El tractament pretén canviar la conducta i les actituds dels reclusos dependents de tal manera
que siguen capaços d'acatar normes i regles per ells mateixos i es motiven per a canviar
positivament la seua forma de vida.
Les teràpies psicològiques utilitzades es basen en el maneig d'emocions i idees (teràpia
racional emotiva). Se'ls ensenya a reconèixer els seus errors i a desenvolupar habilitats socials i
comunicatives, a resoldre problemes, a prendre decisions i a elaborar plans vitals adequats per
a la vida en llibertat.
El seguiment dels beneficiaris d'aquest programa mostra que el 73 % dels reclusos que havien
completat el tractament eren menys propensos a la reincidència delictiva, i el 44 % tendien
menys a la recaiguda en la drogodependència.
Programes no residencials de tractament per a drogoaddictes
Els reclusos drogodependents no viuen en unitats separades de la resta de presos. Aquests
programes s'adrecen als reclusos que no compleixen les condicions per a incloure’ls en els
programes residencials. Les estratègies terapèutiques inclouen teràpia individual, grupal i
grups d'autoajuda.

Serveis de transició a la comunitat
Es tracta de plans individualitzats dissenyats per assegurar una transició efectiva en el pas del
programa institucional cap a la comunitat. Els beneficiaris són els reclusos que, després de
participar en els programes residencials, passen de la presó a centres comunitaris de correcció
o surten en llibertat condicional.
Comunitats terapèutiques
L'objectiu de les comunitats terapèutiques és promoure conductes, actituds i valors prosocials
com a mitjà per a aconseguir l'abstinència d'alcohol i drogues i eliminar les conductes
antisocials dels drogodependents. Pollock (1997) va estudiar 59 programes per a
drogoaddictes, i descobrí que perquè tingueren efectes sobre la reincidència necessitaven una
durada entre 9 i 12 mesos. A més, va suggerir que els interns amb més èxit en aquests
programes eren els més joves.
Als EUA, a l'interior dels penals s'han desenvolupat nombroses comunitats terapèutiques:
Stay'n Out Program, desenvolupat a Nova York, s'ha mostrat reeixit en la reducció de les taxes
de reincidència (Wexler et al. 1990).
Fundation Amity (Califòrnia, Arizona i Nou Mèxic), que és una ONG que realitza programes de
teràpies comunals a diferents estats. A més, ofereix atenció psicològica individual i grupal als
reclusos.
Comunitats terapèutiques Cornerstone (Oregon), basades en aquests punts:
• La segregació dels drogodependents de la resta de població reclusa.
• El compliment de regles que regulen les accions dels interns i les conseqüències
d’aquestes regles.
• La creació d'incentius per a privilegiar la motivació.
• Aconseguir una participació activa dels reclusos.
• El tractament s'aplica de manera intensiva.
• Ofereix cures posteriors que faciliten l'adaptació a la comunitat.
Aquest programa el van avaluar el 1999 Gaes et al., i arribaren a la conclusió que, després de
tres anys en llibertat, els subjectes tractats mostraven un 46 % de reincidència, comparada
amb el 85 % dels no tractats.
Key-Crest Program (Delaware), que té tres fases:
1. Els reclusos viuen durant 12 mesos en una comunitat terapèutica a la presó (key).
2. Participen en una comunitat terapèutica (crest) que és un centre de treball lliure, fora
de la presó, però segueixen rebent atenció contra la dependència.
3. Els subjectes reben assistència psicològica, teràpia grupal i familiar durant 6 mesos,
després d'haver sortit de la presó en llibertat condicional.
El programa afavoreix el desenvolupament de la responsabilitat personal i de les pròpies
accions, evita mantenir patrons negatius de pensament i d’emocions, desenvolupa actituds
socials positives i reforça les conductes que ajuden a projectar un futur personal lluny de la
droga.
El programa Key-Crest aconsegueix que, 18 mesos després de l'alliberament, el 76 % dels
participants hagen abandonat totalment les drogues, i que la taxa de reincidència en el delicte
siga del 23 %, enfront del 54 % dels subjectes similars que no van participar en el programa.

Programa de tractament residencial d'abús de substàncies per a presoners estatals (RSTA)
Està implantat arreu del país, amb més de 300 iniciatives finançades amb 70 milions de dòlars.
Les iniciatives acollides a aquesta línia de subvenció han de complir les següents condicions:
• Tenir una durada entre 6 mesos i 1 any.
• Dur-los a terme amb els presoners aïllats de la resta de la comunitat reclusa.
• Centrar-se en el problema d'abús i dependència de drogues del reclús.
• Desenvolupar habilitats de l'intern per a superar l’addicció i habilitats socials,
conductuals i cognitives.
• Realitzar revisions periòdiques de consum de substàncies.
• Treballar en coordinació amb agències que ofereixen atenció a addictes per
derivar-hi el drogoaddicte, una vegada finalitzada la presó.
• El funcionariat i el personal responsable de centre han de presentar anualment
una memòria d'activitats, un informe sobre l'assoliment dels objectius perseguits i
un estudi sobre la reincidència.
Aquestes iniciatives subvencionades solen presentar-se sota tres modalitats:
• Comunitats terapèutiques que doten el reclús dels incentius i habilitats necessaris
per a canviar-ne les actituds.
• Teràpies cognitivoconductuals, per a ajudar el reclús a entendre la connexió
existent entre els seus pensaments, conductes i conseqüències, i per a ajudar-lo a
identificar les creences errònies que, associades a la droga, poden portar fins al
delicte.
• Programes de tipus "12 passos" (Alcohòlics Anònims), que inclouen teràpia
psicològica individual, grups de lectura i activitats recreatives.
Les investigacions més serioses sobre l'efectivitat d'aquests programes afirmen que reeixiran si
se subjecten als següents principis (Cullen, 2002):
• Ser intensius en el temps.
• Estar estructurats.
• Ser multimodals.
• Estar complementats amb altres programes que aborden altres problemàtiques
del reclús.

Programes psicològics
Les teràpies psicològiques més utilitzades són les cognitivoconductuals, basades en el principi
que les cognicions afecten les conductes dels individus, i han demostrat que son efectives i
capaces de reduir la reincidència (Lipsey, 2001).
Un dels programes més reeixits és el Cognitive Thinking Skills Program (CTSP), un dels més
generalitzats a les presons federals i estatals. Es basa en els següents principis (Gaes et al.,
1999):
• La impulsivitat es pot reduir mitjançant l'aprenentatge de cadenes de pensament
(pensaments consecutius).
• Els pensaments fatalistes poden reduir-se a través de l'aprenentatge d'habilitats
metacognitives (aprendre a pensar).
• Les conductes antisocials poden disminuir mitjançant l'aprenentatge de la
conducta prosocial.
• Els pensaments rígids poden minimitzar-se ensenyant als interns tècniques de
pensament creatiu adreçades a desenvolupar alternatives prosocials com a
resposta als problemes interpersonals.
• Els pensaments il·lògics i irracionals poden modificar-se a través de l'aprenentatge
d'habilitats i de raonament crític.
• L'egocentrisme es pot reduir ensenyant als interns a prendre una perspectiva
social i a augmentar i reforçar els seus valors altruistes.
• Els ajustaments socials poden millorar-se ensenyant als reclusos tècniques de
control d’ells mateixos.
El CTSP consta de 35 sessions, de dues hores cadascuna, dirigides a petits grups d'interns (de 4
a 10) amb una freqüència setmanal de dues a quatre sessions. Es tracta d'un programa dirigit
per professionals qualificats i altament estandarditzat, i els recursos són materials didàctics,
jocs, vídeos, grups de discussió i tasques pràctiques. Una qüestió important per a l’efectivitat
del programa és la selecció dels interns que hi participaran.
D'altra banda, l’FBP disposa d'equips de psicòlegs especialitzats, la principal tasca dels quals
consisteix a implementar programes d'atenció psicològica individualitzada o grupal, i realitzen
tasques de seguiment i avaluació longitudinal dels diferents programes i dels beneficiaris.
Un altre programa psicològic rellevant, i que aconsegueix reduir la reincidència en un 20 %
(Henning i Cruel, 1996) és el Cognitive Self Change (CSC), inicialment desenvolupat a Vermont
com a alternativa a les teràpies psicològiques tradicionals.
El programa CSC s'articula en una seqüència de fases o passos en el procés de canvi cognitiu
del reclús. Tal com se'ls diu als reclusos quan hi entren, "en aquest programa no se li demana a
vostè que canvie; se li demana que aprenga a canviar". Els passos per al canvi són:
1. Els reclusos aprenen a observar de forma objectiva els seus pensaments, sentiments
interns, actituds i creences.
2. Els reclusos aprenen a reconèixer com els seus pensaments generen les seues actituds
criminals. Identifiquen els pensaments particulars que els han portat a cometre
delictes i actes violents. A més, han de reconèixer que les seues conductes no són una
conseqüència de circumstàncies externes, sinó dels seus propis pensaments. Per tant,
han de comprendre que els seus pensaments han de ser controlats.

3. Els reclusos han de descobrir, generar i desenvolupar nous pensaments que els
mantinguen allunyats del delicte i reforcen les seues noves creences alternatives en la
vida quotidiana.
El programa té una durada de 6 mesos a dos anys, en funció de la condemna del reclús, i
s'implementa com una teràpia grupal en la qual els membres del grup (8) realitzen informes
sobre situacions recents i sobre els pensaments que s’hi van activar. Actualment, el CSC es
desenvolupa a més de 20 estats dels EUA, al Canadà i al Regne Unit.
Programes de reinserció
A Ohio, el Departament de Rehabilitació i Correccionals (DRC) ha implementat el Pla per a la
reinserció productiva de reclusos i per a la reducció de la reincidència, que reconeix, com a
aspecte fonamental per a trencar el cicle delictiu, la creació de nexes de contacte amb la
comunitat i la col·laboració efectiva d'aquesta. Els nexes i xarxes que es generen ajuden els
exreclusos a reinserir-se, un cop acabada la condemna.
La participació activa dels ciutadans es canalitza mitjançant els Citizens' Circles Development
que coordinen les accions d'agències de serveis socials, de grups de ciutadans interessats en la
seguretat pública, familiars de reclusos, ocupadors, professionals i, en ocasions, a les víctimes
mateixes.
Cada reclús a punt de ser alliberat, en llibertat condicional o internat en una comunitat
correccional, pot participar voluntàriament en un cercle ciutadà, sota la supervisió del
coordinador de l'esmentat cercle, d'un administrador de casos o d'un orientador de
tractament. A partir d'una sèrie d'entrevistes inicials amb el reclús, cada cercle ha d’acceptar el
reclús, o no, en funció del compromís que ha mostrat i del programa personal de reconciliació
que el reclús haja elaborat. Una vegada acceptat, el reclús ha de comunicar al cercle les seues
fortaleses, debilitats i necessitats, per a canalitzar efectivament el suport a rebre (cerca de
feina, habitatge, assistència sanitària, millora de les relacions familiars, de les habilitats
socials...).
Aquest sistema de cercles ciutadans ha incrementat considerablement les percepcions i
expectatives dels reclusos per a la seua reinserció social, alhora que compromet la comunitat
en la tasca comuna de la convivència pacífica.
A l'Estat de Pennsilvània han entès la rehabilitació com un procés que s'inicia amb l'ingrés del
reclús a la presó i finalitza amb la seua devolució a la societat. Aquest camí es desenvolupa en
tres fases consecutives:
1. Avaluació inicial del risc i de les necessitats de cada intern.
2. Oferta a l'intern dels diferents programes disponibles.
3. Community Orientation and Reintegration (COR).
El COR pretén millorar les habilitats dels exreclusos per a trobar feina i per a superar altres
problemes que n’obstaculitzen la reinserció. Per a això s'ha desenvolupat un programa
estandarditzat que s'adequa a cada individu segons les seues necessitats particulars i segons
els resultats de les avaluacions prèvies de riscos, i que aspira a promoure els nexes entre el
subjecte i la comunitat, a millorar-ne l’ocupabilitat i a fer que tinga unes relacions familiars i
interpersonals saludables. Per a assolir aquests objectius necessita la implicació i la
col·laboració activa de les agències estatals, dels líders comunitaris, de les congregacions
religioses i de les organitzacions civils.

El COR consta de dues etapes:
1. Al recinte penitenciari, un mes abans de ser alliberat, el reclús rep formació per al
desenvolupament d'habilitats per a trobar feina, per a la comunicació i per a la
resolució de problemes, i per a consolidar-hi actituds prosocials.
2. Té lloc als centres correccionals comunitaris, amb una durada entre 30 i 45 dies, en
què s'aprofundeix en les habilitats adquirides i desenvolupades en la primera fase, i
l'expresidiari busca feina i es retroba amb els seus familiars i amics.
A l'Estat d'Iowa s'ha implementat el Mental & Health Re-Entry Program (MHREP), l'objectiu del
qual és de proveir d’un servei de qualitat i d’una supervisió intensiva els reclusos amb
diagnòstic de malaltia mental crònica. Cada reclús participant és classificat en funció del seu
risc, de les seues necessitats i de la seua capacitat per a assumir responsabilitats. El seguiment
es realitza com a mínim al llarg de 6 mesos, i estableix la participació de l'exreclús en activitats
formatives, un calendari de visites mèdiques i psiquiàtriques i l'assistència a les reunions de la
Junta de Responsabilitat Comunal cada 6 setmanes.
Aquesta Junta de Responsabilitat Comunal actua sota la tutela del Departament de Serveis
Correccionals, i la seua missió és reunir professionals i voluntaris que ofereixen, i condueixen,
plans d'acció individualitzats a cada beneficiari, que inclouen serveis com ara tractaments per a
la salut mental, educació, serveis mèdics, tractaments de deshabituació a substàncies,
habitatge, orientació vocacional, ocupació i teràpies individuals i familiars. Els resultats de
l'MHREP són molt encoratjadors, ja que només reincideixen en conductes delictives entre el 10
% i el 16 % dels beneficiaris, fins i tot encara que siguen drogodependents.
A Kansas s'ha desenvolupat l’Oportunity to Succed, OPTS, que ofereix assistència
personalitzada durant un o dos anys als exconvictes condemnats per delictes greus i que
presenten un historial de consum de drogues.
L’OPTS coordina 6 àrees d'intervenció principals: drogoaddicció, ocupació, habitatge, família,
salut i evitar la reincidència. El principal avantatge d'aquest programa és que aconsegueix
incrementar notablement les oportunitats d'ocupació i, en correlació directa inversa, reduir el
consum de drogues i d'alcohol i la reincidència. Comparant els resultats dels beneficiaris del
programa amb els dels grups de control, la taxa d'ocupació dels participants es va incrementar
en un 72 %.
En l’àmbit federal, l’FBP també ha desenvolupat, mitjançant voluntariat social, diverses
iniciatives dirigides a millorar la reinserció dels exreclusos oferint serveis d'orientació religiosa,
assistència a drogoaddictes, orientació professional, programes educatius i programes
d'educació per a la salut. Entre les seues iniciatives destaquen el Programa per a la preparació
dels reclusos per la llibertat, centrat en aspectes laborals i mètodes de cerca de feina, i el
Programa d'ubicació de reclusos, que ofereix serveis d'assessoria i ajuda en administració de
despeses i en l’economia domèstica, en l’adquisició de certificats professionals, en la
convalidació d'estudis i en altres tràmits administratius necessaris per a l'ocupació.
Finalment, hi ha un programa per a l'eliminació d'antecedents i dades penals en els registres
d'accés públic. Per a esborrar els antecedents cal "estar net" durant un període de temps que
oscil·la, segons el tipus de registre, entre els 30 dies (faltes lleus) i els 10 anys (delictes greus).
Només s'eliminen les primeres accions, de manera que els reincidents queden exclosos
d'aquests beneficis. També estan exclosos d'aquests beneficis els delictes més greus:
assassinat, incendi intencionat i abús de menors.

Aquests registres els gestionen els departaments de seguretat pública de cada estat, i l'accés
està restringit agències governamentals autoritzades (Justícia i Policia), encara que algunes
empreses poden accedir a aquests registres (agències d'ocupació de cangurs o altres serveis a
nens i treballs que presten serveis als domicilis dels clients: lampistes, etc.).
L'FBI, per la seua banda, administra un registre nacional de conductes criminals que s’empra
per revisar els antecedents de persones interessades a adquirir armes de foc: National Instant
Criminal Backround Check System (NICS).

EFECTIVITAT DELS PROGRAMES DE TRACTAMENT
El problema del mesurament de l'efectivitat dels programes de rehabilitació
El mesurament de l'efectivitat dels programes de rehabilitació presenta nombrosos problemes
metodològics (escassetat de dades, falta d'indicadors, definicions, diversitat de variables que
no són susceptibles de comparació...). Hi ha molt pocs programes sistematitzats que disposen
de grup de control (el grup de control és un grup similar en totes les seues característiques, és
equivalent al grup sobre el qual s'aplica el programa o grup experimental), que presenten
patrons temporals de mesurament i seguiment similars (efectes temporals immediats,
demorats, període de latència, període de dissipació, etc.).
Com a resultat d'aquests problemes metodològics, la majoria d'estudis narratius i qualitatius
podien arribar a concloure si un determinat programa ha reduït o no les taxes de reincidència,
però no era possible identificar quines tàctiques del programa havien estat efectives o quins
elements de la personalitat del subjecte o de les seues experiències a la presó eren els
responsables d'aquests resultats.
La resposta a aquestes qüestions va començar a perfilar-se amb el desenvolupament de la
tècnica estadística de metanàlisi, que possibilita analitzar i comparar, objectivament i
estadísticament (mesurament de l'efecte), les dades ofertes en una col·lecció d'estudis
individuals.
Quines variables i condicions d'un programa de rehabilitació hem de considerar per a emetre
judicis sobre l’efectivitat?
Alguns investigadors (Andrews i Kiessling, 1980; Hoge i Andrews, 1986) han identificat
diferents tipus de variables i condicions que influeixen en l'èxit d'un programa de rehabilitació:
• La comunitat en la qual s'insereix el programa: condicions sociolaborals,
estructurals i politicoeconòmiques (atur, fases del cicle econòmic, rebuig
ciutadà...).
• Característiques dels destinataris del programa: factors de risc, necessitats dels
destinataris i la seua responsivitat (les seues competències, interessos i estils
d'aprenentatge).
• Característiques dels professionals: qualificació, experiència, compromís.
• Característiques del programa, de la implementació i de l’execució (terminis,
intensitat, pressupost ...)
• Metes, objectius generals i específics.
• Interacció entre totes les variables.

Quins requisits han de complir els programes de rehabilitació efectius?
Mitjançant una metanàlisi realitzada sobre 46 programes, Ross (1990) assenyalava que els
programes més efectius eren:
• Els que partien d'un model conceptual sòlid, els més efectius dels quals serien els
d'orientació cognitivoconductual.
• Els programes amb diverses facetes presentaven major efectivitat.
• Els dirigits a millorar factors personals criminògens (manca d'empatia, solució de
problemes, autocontrol, hàbits socials, consum de substàncies i actituds
antisocials).
• Les tècniques més efectives eren l'aprenentatge vicari i el joc de rol.
També utilitzant la tècnica de la metanàlisi, Andrews et al. (1990) van assenyalar tres
condicions perquè els programes rehabilitadors aconseguisquen reduir la reincidència:
• Els serveis s'han d'oferir als reclusos de més risc.
• Les variables criminològiques (associació delictiva, actituds prodelictives, drogues,
personalitat antisocial, habilitats per a resoldre problemes) han de ser clarament
identificades.
• El programa s'ha d'adequar a les necessitats dels reclusos i ha de ser sensible als
estils d'aprenentatge de cada subjecte.
A aquestes condicions se’n van unir posteriorment quatre més (Ministeri de l'Interior del
Regne Unit):
• Que el programa estiga vinculat als interessos del subjecte
• Que el programa siga integral, i que afecte diverses àrees vitals (treball, habitatge,
ocupació, família, xarxes socials...).
• Que el desenvolupe personal entrenat.
• Que se’n definisquen clarament els objectius i no es canviïn freqüentment.
Dos anys més tard, Lipsey (1992) va oferir els resultats d'una altra metanàlisi similar, i arribà a
la conclusió que les característiques dels programes més eficaços eren:
• Els més eficaços presenten més ocasions de contacte entre els professionals i el
reclús (són més intensius).
• Hi participa activament la comunitat (família, barri, etc.).
• Tenen en consideració les característiques del medi social en què es reinserirà el
reclús.
• L'orientació terapèutica més eficaç és la cognitivoconductual (canviar pensaments
i conductes).
També el 1992, Garrido i Montoro, després d'estudiar diferents programes reeixits, mostren
que aquests tenen en comú:
• Són de múltiples facetes.
• Utilitzen diverses tècniques.
• Amplien l'àmbit d'intervenció des del delinqüent a la totalitat de la família.
• Aborden les cognicions (raonament, comprensió i valors), els sentiments, la
conducta, l'educació i l'orientació laboral.
Partint de la premissa que la millora del funcionament cognitiu del delinqüent s'associa a una
disminució de la seua conducta criminal, aquests autors assenyalen que els programes efectius
van dirigits a incrementar les habilitats de raonament dels delinqüents, les seues habilitats per
a la resolució de problemes interpersonals i les seues habilitats socials. A més, utilitzen

tècniques que amplien la visió del món dels reclusos, que els permeten generar percepcions de
control sobre les seues pròpies vides i que els ajuden a entendre els pensaments i sentiments
dels altres.
Per la seua banda, MacKenzie (1997) informava que, per a aconseguir una major efectivitat, els
programes han d'estar estructurats i focalitzats, mobilitzar múltiples components del
programa, adreçar-se a desenvolupar habilitats (socials, acadèmiques i laborals) i utilitzar
metodologia conductual.
Cullen (2002) va informar que els programes més efectius eren els que estaven basats en
aprenentatges socials o en principis de conducta, els que perseguien construir capital humà en
els reclusos i els que utilitzaven més d'una modalitat d'intervenció per afrontar les múltiples
problemàtiques que assetgen el reclús (multimodals).
L'Institut Australià de Criminologia (1999) va concretar i sistematitzar les variables que
influeixen en l'èxit d'un programa:
Característiques del programa
• Que el programa s'adapte a les necessitats específiques dels reclusos.
• Que hi haja suficient proves empíriques sobre l’eficàcia del programa.
Característiques dels reclusos
• Els programes han de seleccionar candidats apropiats i mirar de satisfer les
necessitats i els desitjos de les persones recloses. Els programes efectius són els
que conjuguen el programa amb les necessitats, circumstàncies i estils
d'aprenentatge dels reclusos.
• Hi ha 5 principis que s'han de considerar en el procés de selecció de reclusos
beneficiaris dels programes:
 Risc: els reclusos d'alt risc se’n beneficien més que els de baix risc.
 Necessitats: els programes han de donar resposta a les necessitats
criminògenes.
 Sensibilitat: els programes s'han d'adequar a les característiques
individuals dels reclusos.
 Discreció professional: els professionals prendran les decisions en funció
de les característiques i de la situació de cada pres.
 Integritat del programa: consistència entre teoria, disseny i praxi del
programa.
Característiques del context
• L'èxit del programa no depèn només del tipus de programa, sinó també de les
condicions i variables ambientals que constitueixen la problemàtica concreta de
cada pres.
La finalitat dels programes de rehabilitació de reclusos és que aquests no tornen a delinquir i
es transformen en ciutadans útils i actius en la seua societat. No obstant això, la realitat
mostra com l'exreclús ha d'afrontar problemes com ara la desocupació, la inestabilitat familiar
o d’altres (manca de qualificació, drogues...). Els programes de rehabilitació poden proveir
d’estabilitat i d’ordre l'interior de les presons, reduir l'oci dels interns i l'estrès associats a la
privació de llibertat, millorar les vides dels exreclusos i la de les seues famílies i ajudar a la seua
efectiva reinserció social, la qual cosa evitaria la reproducció de noves conductes delictives.

Tal com hem vist més amunt, Martinson (1974) va estudiar els programes de rehabilitació a les
presons dels EUA, i això va generar un debat d'àmbit mundial sobre l'efectivitat dels
programes de rehabilitació de reclusos. La seua conclusió va ser que els programes de
rehabilitació dirigits a reclusos no eren efectius. Aquesta mateixa conclusió va ser
l'aconseguida per Gottfredson (1979) i Logan i Gaes (1993). Arran d'aquests estudis es va
instaurar una línia de pensament anomenada Nothing Works.
No obstant això, altres autors (Palmer, 1975; Cullen i Gilbert, 1982; Gendreau i Ross, 1987) van
refutar aquest pensament pessimista i van defensar l'efectivitat d'alguns d'aquests programes.
Es tractava de What Works: no es tracta de descobrir si algun programa funciona o no, sinó de
descobrir com i per a qui funciona. D'aquesta manera, s'ha postulat que els programes de
rehabilitació efectius són els que aconsegueixen conjugar plans d'actuació concrets amb les
necessitats, circumstàncies i estils d'aprenentatge dels reclusos. En aquesta línia, Meres et al.
(2002) defensaven que els programes de rehabilitació presenten múltiples avantatges quan
han estat degudament dissenyats i implementats, ja que:
• Proporcionen estabilitat i ordre a la presó.
• Enriqueixen l'oci útil dels reclusos.
• Redueixen l'estrès carcerari.
• Milloren les condicions de vida dels reclusos i de les seues famílies.
• Els ajuden a reinserir-se.
• Redueixen les activitats delictives posteriors.
A partir d'un estudi comparatiu (Williamson, 2007) entre programes reeixits de rehabilitació
implementats als EUA, el Regne Unit i Austràlia, s'han identificat una sèrie de tendències
comunes:
• Els programes laborals incorporen treballs agrícoles i serveis de manteniment de
l'establiment penitenciari (neteja, menjar, lavabo, bugaderia...). Paral·lelament,
s'han desenvolupat les anomenades "presons industrials" (empreses que
encarreguen als presos la manufactura d'alguns productes i béns o la prestació de
serveis: telemàrqueting, mailing).
• Els serveis educatius a la presó inclouen programes d'educació bàsica i secundària,
així com programes d'aprenentatge vocacional i formació professional que
proporcionen als reclusos l'adquisició d'habilitats i destreses laborals.
• Els programes dirigits a poblacions recluses especials (drogoaddictes i alcohòlics)
s'estan desenvolupant en dues modalitats diferents: programes residencials (els
interns tractats viuen aïllats de la resta de població reclusa) i no residencials. Els
programes residencials ofereixen assistència psicològica individual, grups
terapèutics i activitats recreatives.
• S'estan desenvolupant comunitats terapèutiques, que proporcionen al reclús
suport i incentius per a canviar les seues actituds i conductes.
• S'estan implementant estratègies actives per a reduir el nivell de consum de
drogues a les presons: tests de drogues, millora de la seguretat dels perímetres
dels recintes i millora de la vigilància a les visites.
• S'ofereixen programes d'atenció psicològica individualitzada (teràpia
cognitivoconductual) i grupal (teràpia familiar i grups terapèutics).
• Comença a desenvolupar-se una visió més àmplia de la prevenció terciària i de la
reducció de la reincidència. La rehabilitació no finalitza amb la sortida de la presó
(programes intrapenitenciaris), cal acompanyar l'exreclús una vegada que ha
recuperat la seua llibertat. Així, cobren una rellevància especial els programes de

reinserció destinats a generar nexes amb agents socials (empreses, institucions...)
que donen suport i orienten l'exreclús en la cerca de feina, d'habitatge, en la
continuació dels seus estudis...
Les condicions per a l'èxit d'aquests nous programes són:
• Que hi haja una oferta programàtica integral.
• Que els programes estiguen personalitzats, dirigits a les necessitats específiques
de cada individu.
• Que hi haja un bon sistema de classificació i selecció dels interns.
• Que els programes estiguen dissenyats rigorosament i avaluats de manera
sistemàtica.
• Que el personal del programa estiga degudament capacitat.
• Que hi haja continuïtat en els programes de reinserció.

ANNEX I
Quatre de cada deu espanyols enquestats per l'OCU han estat víctimes d'un delicte
Enquesta sobre la Seguretat Ciutadana - publicada el 27/11/2007.
L'OCU, al costat de les associacions de Bèlgica, Itàlia i Portugal, pertanyents al grup
Euroconsumers, ha realitzat una enquesta sobre seguretat ciutadana a més d’11.200 ciutadans
europeus. A Espanya, l'OCU ha disposat de la col·laboració de 4.023 ciutadans d'entre 18 i 74
anys, que ens han explicat la seua experiència. L'objectiu de l'enquesta és doble: d'una banda,
conèixer quins són els tipus de delictes més freqüents que han patit els ciutadans i saber com
afecten la seua qualitat de vida; i d'altra banda conèixer, segons el parer dels usuaris, quin és
el grau de satisfacció respecte als cossos i forces de seguretat de l'estat. Els principals resultats
de l'enquesta es publiquen a la revista OCU-Compra Mestra del mes de desembre i en la
pàgina web www.ocu.org.
El 41 % dels ciutadans espanyols enquestats per l'OCU han estat víctimes d'un delicte entre els
anys 2002 i 2006. Els ciutadans de Barcelona, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Múrcia i
Madrid són els que tenen més probabilitats de ser víctimes d’un delicte. Per contra, els de Las
Palmas i La Corunya són els que menys delictes han patit de les 48 ciutats europees
analitzades.
Una de cada cinc persones enquestades per l'OCU i que va ser víctima d'un delicte declara que
la seua vida diària se n'ha vist molt afectada, fins i tot al cap de tres mesos el 23 % dels
enquestats seguien sentint ansietat i insomni. Tot i això, només el 7 % de les víctimes va
recórrer a suport psicològic.
El 15 % dels enquestats que van ser víctimes d'un delicte van haver de faltar a la feina o als
seus estudis perquè necessitaven descansar, anar al metge o a la policia, etc. La mitjana de
dies que van faltar a la feina és d’1,9 dies, la més baixa dels 4 països de l'estudi. Pel que fa a la
pèrdua econòmica, segons els resultats de l'estudi, les persones que han estat víctimes d'algun
delicte han tingut una pèrdua de 744 euros de mitjana.
Segons les dades de l'enquesta duta a terme per l'OCU, a Espanya la meitat dels ciutadans que
van patir un delicte no ho van denunciar a la policia. La raó per al 72 % de les víctimes és que
desconfien dels resultats pràctics de la denúncia. Els percentatges són similars als altres països:
Itàlia és la més escèptica, el 80 % de les víctimes pensen que denunciar-lo no serveix per a res;
la segueix Portugal, amb el 74 %, i Bèlgica, amb el 65 %.
Relacionat amb aquest aspecte hi ha el nivell d'insatisfacció quan es presenta la denúncia. Tot i
el nivell d'insatisfacció generalitzat, els espanyols són els segons més satisfets després dels
belgues (3,1 a Portugal; 3,3 a Itàlia; 3,4 a Espanya, i 3,5 a Bèlgica –en una escala d'1 a 10–).
Aquestes males qualificacions es deuen principalment al silenci de la policia, que no ofereix
informació sobre l'estat de la denúncia. Això declara el 71 % dels enquestats per l'OCU que
van denunciar un delicte.
El 67 % dels espanyols que van presentar denúncia no van obtenir cap resultat, i en el 34 %
dels casos la policia no va poder identificar el delinqüent. Altres raons esmentades per a no
presentar denúncia són: que la víctima vol traure-li importància al que ha passat (18 %) o que
per a denunciar s'ha d'enfrontar a molta burocràcia (15 %).
Finalment, gairebé la meitat dels enquestats afirma que se senten menys segurs al carrer en
comparació amb fa 5 anys. La gran majoria declara que rarament veu policia patrullant pel seu

barri, i més de dues terceres parts considera essencial una major presència policial, sobretot
de nit.
La major part dels delictes tenen com a escenari un entorn urbà (84 %), es produeixen en dies
feiners (53 %) i de nit o de matinada (56 %). En la majoria dels casos, el delicte té lloc als
entorns més propers, com ara el barri de residència de la víctima (86 %), en un carrer del seu
barri (34 %) o a casa (18 %). Tot i això, només quatre de cada deu espanyols assegura prendre
mesures per garantir la seua seguretat i protegir les seues propietats. Així, només el 9 %
disposa de gos guardià per a cuidar casa seua, i l’11 % disposa de sistemes d'alarma. A l'hora
d'evitar problemes, el 13 % ha preferit canviar de barri.
Delictes més comuns a Espanya entre 2002 i 2006
(% d'enquestats que ho van patir almenys un cop)
Agressió física .........................................................................2,8
Assetjament o persecució ...................................................... 3
Amenaces, xantatges o extorsió ............................................ 3,6
Vandalisme a casa ...................................................................4,1
Robatori del cotxe ...................................................................4,7
Robatori al domicili ................................................................. 5,7
Estafa o falsificació ..................................................................6'1
Robatori d'objectes dins del cotxe ..........................................11'1
Robatori de cartera o bossa ................................................... 13'7
Vandalisme cap al cotxe ..........................................................15'6

Incidència de delictes per ciutat el 2006 (% persones que han sigut víctimes d’almenys un delicte)
1

Charleroi

47,2

2

Brussel·les

43,8

3

Nàpols

42,1

4

Bari

38,5

5

Lieja

38,0

6

Florència

37,7

7

Catània

37,5

8

Amadora

35,1

9

Braine-L’Alleud

34,9

10

Anvers

33,9

11

Milà

33,6

12

Barcelona

32,5

13

Màlaga

32,5

14

Bolonya

32,2

15

Gènova

32,2

16

Sevilla

31,5

17

Roma

31,5

18

Porto

31,5

19

Namur

30,2

20

Venècia

30,1

21

Alacant

30,0

22

València

29,7

23

Murcia

29,6

24

Aveiro

29,0

25

Almada

27,5

26

Santarém

27,4

27

Lisboa

27,3

28

Torí

26,9

29

Madrid

26,7

30

Leiria

24,0

31

Setúbal

23,3

32

Valladolid

22,9

33

Coimbra

22,7

34

Bilbao

21,9

35

Braga

21,5

36

Palma de Mallorca

21,3

37

Hasselt

21,3

38

Faro

20,1

39

Vila Nova de Gaia

20,1

40

Granada

19,0

41

Gant

18,5

42

Almeria

18,4

43

Bruges

18,3

44

Saragossa

17,7

45

Lovaina

17,6

46

Arlon

17,3

47

La Coruña

15,0

48

Les Palmes de Gran Canària

10,5

