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Reunió a Bovera 
de pagesos 
afectats pel 
Filomena per 
exigir ajuts
Gairebé cent agricultors afec-
tats pel temporal de neu Filome-
na es van reunir ahir a Bovera 
per exigir que es defineixin els 
ajuts abans del 14-F per evitar 
haver d’esperar que es consti-
tueixi un nou executiu.

LLEIDA I COMARQUES ❘ 12

14F

ELECCIONS ❘ 9-11

Borràs desactiva l’‘efecte 
Illa’ a la Seu i el PSC  
critica els comuns

Fronteres || França exigeix una prova PCR 
negativa per entrar al país per carretera i tren 
davant l’avanç de la soca britànica

Avui arriben les primeres 8.000 
vacunes de Moderna a Catalunya
Les neveres tornaran a om-
plir-se de vacunes, ja que 
avui arriben a Catalunya 
65.000 dosis de Pfizer i les 
primeres 8.000 de Moder-

na. D’altra banda, la meitat 
d’usuaris de residències de la 
regió sanitària de Lleida i el 
72% del Pirineu ja han rebut 
la segona dosi. 
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CARLES MIRANDA

Abel puja el Lleida al segon lloc

El Barça venç 
l’Athletic (2-1) 
amb Messi de 
protagonista
L’argentí va obrir el 
marcador el dia que es 
va revelar que el seu 
contracte costa al club 
555 milions d’euros
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Els treballs comunitaris són mesures penals alternatives a la presó que consisteixen a fer una activitat no 
retribuïda d’interès públic i social. A Lleida hi ha actualment onze persones que els fan amb tasques de prevenció 
de la Covid-19 en CAP o centres cívics. S’encarreguen de controlar aforaments i dispensar mascaretes o gel.

coronavirus juStícia

Onze lleidatans compleixen condemna 
fent prevenció contra la Covid-19
Controlen aforaments i dispensen gel i mascaretes en ambulatoris i altres espais
a. guerrero / l. garcía
❘ lleiDa ❘ Onze lleidatans que han 
estat condemnats a treballs co-
munitaris compleixen la pena 
fent tasques de prevenció de la 
Covid-19. La seua tasca és con-
trolar l’aforament d’espais i dis-
pensar mascaretes i gel hidro-
alcohòlic en Centres d’Atenció 
Primària (CAP), centres cívics, 
biblioteques, mercats i altres 
equipaments públics. Es tracta 
d’una iniciativa de l’Àrea de Me-
sures Penals Alternatives (MPA) 
del departament de Justícia que 
ofereix des de l’estiu a entitats 
i organismes col·laboradors. A 
Catalunya són 298 persones. 
La iniciativa va sorgir a l’estiu 
després de la primera onada, 
ja que moltes de les entitats o 
centres col·laboradors on ha-
bitualment es duen a terme els 
treballs comunitaris havien res-
tringit l’activitat, segons explica 
la responsable de Mesures Pe-
nals Alternatives de la conse-
lleria de Justícia, Teresa Clava-
guera, que afegeix que “permet 
que el personal dels centres es 
dediqui en exclusiva a la seua 
feina i els condemnats siguin 
un nou recurs per combatre la 
pandèmia”.

Un exemple d’aquesta me-
na de treballs en benefici de la 
comunitat l’ofereix un veí de 
Pardinyes que des del novem-
bre compleix condemna amb 
tasques en prevenció de la Co-
vid-19. Al principi ho va fer al 
Pavelló Onze de Setembre, on 
controlava els accessos durant 
la realització de proves PCR 
a grups escolars, i des del de-
sembre fa el cribratge dels usu-
aris que van al CAP de Balà-
fia-Pardinyes. Segons explica 
a SEGRE, l’experiència ha es-
tat molt positiva, ja que, quan 
va ser condemnat a treballs 
comunitaris, diu, pensava que 
em farien netejar grafitis o pin-
tar bancs i ha estat gratificant 
saber que també podia ajudar 
els sanitaris a centrar-se més 
en l’atenció a les persones du-
rant la pandèmia. Afegeix que 
és una “molt bona idea” que es 
destinin els treballs en beneficis 
de la comunitat a tasques que 
puguin ajudar la ciutadania com 
la prevenció del coronavirus. 
En aquest sentit, la directora 
del CAP de Balàfia-Pardinyes, 
Sandra Guerrero, destaca que 
l’experiència ha estat tan posi-
tiva que ja han demanat que els 
destinin més persones i avala 
que es mantinguin després de 
la pandèmia.

la iniciativa es du a terme al 
control d’accés al caP de 
Balàfia-Pardinyes.

amaDo forrolla

eNtreViSteS

Com a responsable de l’àrea de 
Mesures Penals Alternatives 
del departament de Justícia, 
expliqui com sorgeix aquesta 
iniciativa.
Després de la primera ona-
da de Covid-19, ens trobem 
que moltes entitats col·labo-
radores havien restringit les 
activitats per fer treballs co-
munitaris. Ens va semblar que 
aquesta alternativa en equi-
paments públics podia ser de 
molta utilitat.
Quina valoració en fan?
Molt positiva perquè els con-
demnats duen a terme una 
tasca que permet que el perso-
nal d’aquests espais com, per 
exemple, CAP o biblioteques 
es dediquin en exclusiva a la 
seua feina i no a controlar qui 

entra, com està l’aforament 
o si els usuaris es posen gel o
porten la mascareta posada. 
A més, des del punt de vista 
dels condemnats, són treballs 
flexibles.
Quin és l’objectiu de les mesu-
res penals alternatives?
L’objectiu és que els condem-
nats reparin en certa mane-
ra el dany que han causat. 
En aquest sentit, treballem 
amb moltes entitats de tot 
Catalunya.

«Els condemnats ‘reparen’ el 
dany que han causat»

Teresa Clavaguera
Departament De justícia

justícia

És el primer cop  que compten 
amb aquest tipus de persones 
per fer tasques Covid?
Sí, és la primera vegada. 
Quan ens va arribar aquest 
usuari vam decidir que seria 
molt útil per cribrar i orientar 
les persones que arriben al 
centre per evitar els contagis.
Com valora l’experiència?
Molt positiva. Per a nosal-
tres és una gran ajuda i, a 
més, contribueix a trencar 
l’estereotip que tenim de la 
delinqüència. Amb aques-
ta iniciativa, tots en sortim 
beneficiats.
Demanaria mantenir aques-
tes tasques després de la 
pandèmia?
Nosaltres ja hem demanat que 
ens enviïn més persones que 

facin treballs comunitaris per 
poder cobrir tasques que ara 
són necessàries i considero 
que seria formidable poder 
mantenir-los un cop finalitzi 
la pandèmia.
Cal algun tipus d’experiència?
L’experiència s’aprèn, no 
és necessari. Amb aquestes 
persones es podrien cobrir 
tasques de reposició de ma-
terial o de neteja, depenent 
del perfil de cadascú. Estem 
molt satisfets.

«Es trenquen estereotips i tots 
en sortim beneficiats»

Sandra Guerrero
Directora cap balàfia-parDinyes

amaDo forrolla

leS clauS

Perfil del condemnat
z les persones que fan treballs 
en benefici de la comunitat són 
condemnats per delictes de 
trànsit en un 39% dels casos, un 
20% per violència de gènere, 
un 21% per lesions i un 13% per 
delictes contra el patrimoni. un 
89% són homes i un 11%, do-
nes. un 60 per cent dels penats 
tenen entre trenta i cinquanta 
anys.

Activitat d’interès públic
z els treballs comunitaris són 
mesures penals alternatives a la 
presó que consisteixen a fer una 
activitat no retribuïda d’interès 
públic i social col·laborant amb 
entitats sense ànim de lucre 
durant el nombre d’hores i de 
jornades que estableix el jutge. 

585 lleidatans el 2020
z el 2020 un total de 9.605 per-
sones van portar a terme tre-
balls comunitaris, una disminu-
ció del 19 per cent respecte a 
l’any 2019. a lleida van ser 585 
condemnats.
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Tema del dia

n En temps de pandèmia, moltes 
feines i activitats han hagut 
d’adaptar-se per sobreviure. I els 
treballs en benefici de la comuni-
tat, que són un tipus de mesures 
alternatives a penes de presó o 
multes, també s’han reinventat.  

L’any passat hi havia 830 perso-
nes penades fent tasques per a la 
comunitat arreu de les comar-
ques gironines. A tot Catalunya, 
9.605. La crisi sanitària, però, ha 
fet que una petita porció d’aquests 
penats, que en el cas de les comar-
ques gironines en són setze, hagi 
començat a fer treballs relacionats 
amb la covid-19, com ara dispen-
sar gel hidroalcohòlic o vigilar les 
aglomeracions. És el cas d’en 
Marc, que a través d’un nom ficti-
ci explica que un delicte contra el 
patrimoni el va dur a haver de 
complir la pena col·laborant amb 
una entitat d’Olot si no volia ha-

ver de pagar una multa.  
«Organitzo la gent quan entra 

al CAP, els dirigeixo on han d’anar 
i així agilitzo les cues», explica. Va 
al CAP Garrotxa alguns dies a la 
setmana, quan els horaris labo-
rals li ho permeten. Va començar 
a fer treballs en benefici a la co-
munitat  al novembre, en un mo-
ment en què la segona onada es-
trenyia fort. Llavors, també tenia 
més temps lliure per dedicar-hi. 
Ara ha de trampejar més la situa-
ció per un canvi d’horaris, però 
així i tot assegura que entenen la 
seva situació. De fet, el compli-
ment de la mateixa pena l’ha ha-
gut de fer a diversos llocs per la 
seva disponibilitat laboral. Anar al 
CAP va ser una solució: «Si un dia 
no puc venir no em reclamen, i 
quan hi vaig m’ho agraeixen per-
què sempre falten mans, i més ara 
amb aquesta situació sanitària», 
indica.  

Mar Calm, referent dels admi-
nistratius del CAP Garrotxa, asse-
gura que estan «molt contents» 
amb els penats que han rebut fins 
ara a l’ambulatori. La seva col·la-
boració amb el Departament de 
Justícia ja existia abans de la pan-
dèmia, però el que va canviar van 
ser les tasques encomanades. 
«Hem tingut perfils d’edat i sexe 
molt diferents, i amb tots hem tin-
gut uns resultats satisfactoris», ex-
plica Calm. D’aquesta manera, ja 
han passat unes sis persones des 
que van començar a rebre penats. 

«Busquem un perfil que pugui 
ser adequat per estar de cara al 
públic, i som elàstics a l’hora de 
decidir els horaris», explica la res-
ponsable. Quan els proposen un 
candidat, el centre ha de donar el 
vistiplau, i durant el temps que el 
penat hi col·labora, se li fa un se-
guiment. «Ens és de gran ajuda te-
nir-los perquè ens cobreixen ne-

cessitats», resol Calm. 
«Les feines que he fet han estat 

a favor d’entitats sense ànim de lu-
cre i això et proporciona segure-
tat perquè estàs amb gent que et 
valora», explica en Marc. «Fas una 
feina sense que et jutgin, perquè 
només una persona sap què t’ha 
passat, i pagues pel que has fet», 
manifesta. De fet, té constància de  
més d’una persona que ha acabat 
treballant en una feina on va fer 
tasques per a la comunitat, i valo-
ra positivament la seva experièn-
cia: «Em sento molt a gust i crec 
que està molt bé que donin 
aquesta opció, i després de mesos 
combinant la feina i això he après 
a valorar molt més el meu temps», 
subratlla. «Ja no tornaré a come-
tre el mateix error», assegura. 

Apostar per la reinserció 
L’autoritat judicial pot decidir im-
posar per sentència  aquestes tas-
ques o bé substituir o suspendre 
penes de presó. La responsable de 
Mesures Penals Alternatives del 
Departament de Justícia, Teresa 
Claveguera, explica que totes les 
tasques que fan els penats es duen 
a terme amb entitats sense ànim 
de lucre: «Sempre tenen una arrel 
social, i l’objectiu principal és 
compensar o reparar el dany co-
mès amb el delicte», indica.  

Sempre hi ha una sentència ju-
dicial al darrere que determina si 
cal que el pres faci aquestes tas-
ques i les hores que hi ha de dedi-
car. Així i tot, a l’hora de desenvo-
lupar-la, es té en compte que es 
pugui realitzar en el seu entorn 
proper. «Ha de ser una tasca que 
pugui ser compatible amb la seva 
vida ordinària, i que pugui com-
binar amb la feina», sosté Clava-
guera.  

Així doncs, un cop el penat rep 
l’ordre de fer aquestes feines co-
munitàries, s’activa un procedi-
ment per tal de buscar entitats al 
municipi amb qui Justícia té con-
veni perquè comenci a col·labo-
rar. «Es té en compte el perfil del 
penat, si li agrada més treballar 
amb persones grans, per exem-
ple», subratlla. Durant el temps 
que dura el procés, que canvia se-
gons el cas, es fa un seguiment i 
s’informa periòdicament al jutge.  

No només són les entitats pri-
vades les que acullen penats, sinó 
que els equipaments públics tam-
bé en reben.  «A Girona col·labo-
rem amb els Agents de Defensa 
Forestal, i els ajuden a fer neteja 
de boscos», afirma la responsable.  

«El compliment d’aquestes pe-
nes té un doble benefici: per al pe-
nat i per a la comunitat», recorda 
Clavaguera, «i de fet la taxa de 
reincidència d’aquestes condem-
nes és molt més baixa que la de 
presó». La responsable assenyala 
que amb la pandèmia diverses 
entitats s’han interessat per aco-
llir voluntaris, i que els jutges cada 
vegada hi aposten més.  

ARIADNA SALA. GIRONA

Voluntari a cop de sentència. Prop de 900 persones fan tasques per a la comunitat a la demarcació gironina 
arran d’una resolució judicial que o bé els ho ha imposat o els ho ha proposat a canvi d’evitar la presó o una 
multa. En Marc és un dels penats que està complint una mesura alternativa a l’ambulatori d’Olot, i les seves 
tasques estan directament relacionades amb la pandèmia. La seva feina és ara més necessària que mai.

u Un total de setze persones amb sentència fan treballs comunitaris relacionats amb la 
COVID-19 a Girona a ambulatoris o entitats sense ànim de lucre que necessiten un cop de mà

Fer feines per a la comunitat 
en temps de pandèmia

Un penat fa tasques de voluntariat en un ambulatori. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Arran de la pandèmia 
diverses entitats s’han 
interessat per acollir 
penats per fer tasques 
relacionades amb el virus

A les comarques 
gironines l’any passat hi 
havia 830 persones 
penades fent tasques 
en benefici de la 
comunitat, de les quals 
setze fan serveis 
relacionats amb la covid
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Es volen maximitzar les capacitats i recursos que fomentin un bon envelliment. FOTO: CEDIDA

COVID-19. A través de la Fundació ”la Caixa”, en conveni amb la Generalitat de Catalunya

Tallers virtuals per a la gent 
gran a la província de Tarragona

 A causa de la 
pandèmia deriva-
da de la covid-19, 
ambdues institu-
cions aposten per 
la modalitat d’iti-
neraris formatius 
en línia

Redacció II MONTBLANC

La Fundació ”la Cai-
xa”, en conveni amb la 
Generalitat de Catalunya, 
impulsa tallers virtuals en 
directe per a la gent més 
gran de 60 anys (55, en el 
cas de ser pensionista) de 
la província de Tarragona. 
Tenint en compte la situ-
ació derivada del context 
de pandèmia, el Programa 
de Gent Gran de la Funda-
ció ”la Caixa” ha adaptat 
el ventall d’activitats per 
donar resposta a les neces-
sitats actuals mitjançant 
diferents itineraris. 

Tots els itineraris pro-
posats busquen el mateix 
objectiu: aconseguir un 
desenvolupament més har-
mònic i equilibrat en les 
diferents àrees del funcio-
nament humà, oferint ac-
tivitats complementàries 
que afavoreixin una bona 
salut i un millor benestar. 
Alhora, volen maximitzar 
les capacitats i els recursos 
personals que fomentin un 
bon envelliment, augmen-
tant la motivació pel dia a 
dia a través d’activitats i 
vincles diferents.

En total, es formaran 
grups de tallers en línia 

gratuïts en els itineraris 
de “Salut i activitat física”, 
per facilitar a les persones 
grans les eines necessàries 
per promoure la seva au-
tonomia i millorar el seu 
benestar; “Desenvolupa-
ment personal i benestar 
emocional”, recursos per 
millorar l’estat emocional 
de les persones i desenvo-
lupar un projecte de vida 
d’acord amb la situació 
actual; “Competències 
digitals”, una proposta 
diferent per utilitzar les 
tecnologies de la informa-
ció i comunicació (TIC) 
durant el dia a dia; i “Cul-
tura”, per crear un espai 
de reflexió i conversa al 
voltant d’un llibre o de la 
història de la música. 

El període d’inscripci-
ons estarà obert fins al 29 

negatius, com també di-
ficultats per connectar 
amb una vida amb signi-
ficat (una de cada tres). 
També, vuit de cada deu 
persones entrevistades 
tenen por del futur, i el 
97,5% de la mostra estan 
preocupades pel futur 
que deixen les generaci-
ons més joves.

A més, el 73% de les 
persones grans enques-
tades han manifestat la 
necessitat de tornar al 
centre per tot el que els 
aporta, i el 63,4% hi tor-
narien tot i un possible 
contagi. D’altra banda, 
més del 82% de la mos-
tra, composta per 2.935 
persones, mostra una alta 
satisfacció amb la vida, i 
més del 72%, un bon estat 
de salut.

de gener, i es podrà fer una 
sol·licitud màxima de tres 
itineraris per trimestre i 
per persona. Per això, cal 
disposar d’un dispositiu 
electrònic, connexió a in-
ternet, càmera incorpora-
da i una adreça de correu 
electrònic. Les inscripci-
ons es faran a través del 
número de telèfon 900 264 
459.

LA IMPORTÀNCIA DELS CEN-
TRES PER A LA GENT GRAN

Segons es desprèn de 
l’estudi “Apunts sobre 
l’estratègia del Programa 
de Gent Gran en relació 
amb la covid-19”, una de 
cada quatre persones del 
total de la mostra (2.935 
persones) ha recone-
gut haver experimentat 
emocions i pensaments 

COVID-19. Ajuntaments i entitats poden sol·licitar-ho al Departament de Justícia

Tasques de prevenció de la covid-19 per a 
uns 300 condemnats a treballs comunitaris
Redacció II MONTBLANC

Un total de 298 con-
demnats a treballs co-
munitaris compleixen la 
pena fent tasques de pre-
venció de la covid-19. Con-
trolen la capacitat dels 
espais, estan als punts 
d’informació i dispensen 
mascaretes i gel hidroal-

cohòlic. Es tracta d’una 
iniciativa que l’Àrea de 
Mesures Penals Alterna-
tives ofereix des de l’estiu 
a entitats i organismes 
col·laboradors. Al juliol 
ja hi havia 80 persones 
que complien la pena fent 
aquesta mena de tasques. 

Els treballs es fan en 

un centenar d’ajunta-
ments, jutjats d’arreu del 
territori, equips d’atenció 
primària de salut, centres 
cívics, clubs esportius o 
biblioteques, entre d’al-
tres espais. Les entitats 
i els organismes interes-
sats a acollir penats que 
facin treballs de preven-

ció de la covid-19 han de 
contactar amb el Departa-
ment de Justícia a través 
d’una bústia electrònica.

La rehabilitació dels 
penats a treballs comuni-
taris no és possible sense 
la col·laboració de les en-
titats que treballen amb el 
Departament de Justícia. 

BORSA DE TREBALL
Servei d’Ocupació de Catalunya / 

OCUPACIÓ LOCALITAT OBSERVACIONS

PEÓ AGRÍCOLA Valls

Es requereix experièn-
cia en cultius d’horta i 
hivernacle, carnet de 
conduir B. Flexibilitat 
horària. Tasques de 

plantació, collir, netejar 
i empaquetar les hor-

talisses

CUINER El Pla

Es busca cuiner espe-
cialista en cuina sèrbia, 
albanesa i balcànica. Cal 

disponibilitat horària 
per realitzar jornada 

completa. Persona amb 
capacitats comunicati-
ves i direcció d’equips. 
Residència propera al 

Pla de Santa Maria. Co-
neixements de català, 
castellà, anglès i serbi

EMPLEADA DE 
LA LLAR

Montblanc

Es busca interna per 
cuidar una dona de 86 

anys que requereix 
d’atenció les 24 hores, 

tot i que és relativa-
ment independent. 

S’ofereix allotjament a 
la mateixa casa.  

CONDUCTOR Vallmoll

Es requereix xofer 
per a camions cuba, 

imprescindible carnet C, 
C1 i CAP. Tasques: ser-
veis de desembussos 
i tot tipus de neteges 
industrials. La feina 

requereix esforç físic.

COMPTABLE
Montbrió 

de la Marca

Àmplia experiència i co-
neixements comptables 
i amb tot el referent en 
relació amb les adminis-
tracions. Domini del pro-
grama Contaplus versió 
2001. Nivell mitjà-alt 
informàtica. Titulació 

del Col·legi d’Economis-
tes. Edat, major de 30 
anys. Treball a temps 
parcial 1 dia setmanal. 

Pràcticament total 
llibertat d’horaris. Re-
muneració a acordar.  

SERRALLER Valls

Es requereix o cial 1a 
amb experiència de-

mostrable per treballs 
de soldadura, muntatge 
d’estructures dins i fora 
del taller, utilització de 
maquinària per tallar, 
plegar i altres eines. 
Carnet de conduir i 

vehicle

PERRUQUERIA Valls

Es requereix perruquera 
o cial 1a amb titulació 
i experiència demostra-
ble. Carnet de conduir i 

vehicle.

AODL ENERGIA Montblanc
Imprescindible titulació 
universitària llicenciatu-
ra o grau àmbit energia.

PEÓ CONS-
TRUCCIÓ

Valls

Desenvolupar tasques 
pròpies de l’ocupació. 

Jornada completa de 35 
hores/setmana. Con-
tracte de 6 mesos.

PALETA OFICIAL Valls

Desenvolupar tasques 
pròpies de l’ocupació. 
Jornada completa de 
35 hores/setmana. 

Contracte de 6 mesos

NETEJADORS-ES Valls

Neteja d’instal-
lacions municipals, 
concretament de 

centres educatius.
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Durant dos mesos, la Mari Carmen ha estat col·laborant amb les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions de la piscina municipal de Parets

“M’he sentit molt acollida”
La Mari Carmen, de 63 anys, ha fet treballs en benefici de la comunicat a la piscina de Parets

Parets del Vallès

F.P.

Durant dos mesos, la Mari 
Carmen, de 63 anys, ha estat 
fent treballs en benefici de 
la comunitat a la piscina 
municipal Miquel Luque, 
de Parets, per complir les 
mesures penals alternatives 
imposades en una sentèn-
cia. Ha estat fent tasques 
de neteja i desinfecció de 
les instal·lacions per ajudar 
a reduir el risc de contagis 
de la Covid-19. “Netejava 
vestidors, dutxes, lavabos i 
desinfectava els poms, les 
portes, l’espai de recepció”, 
relata. “M’he sentit acollida 
i en cap moment discrimi-
nada. L’experiència ha estat 
molt bona”, explica aquesta 
veïna de Parets que anava a 
fer els treballs a la piscina de 

dilluns a divendres de 9 del 
matí a 1 del migdia. “Sempre 
que ens ho demanen estem 
disposats a agafar gent”, 
apunta Francesc Parera, res-
ponsable de l’equipament. 

La Mari Carmen, que va 
acabar els treballs en bene-
fici de la comunitat fa un 
parell de setmanes, ja conei-
xia la piscina perquè el seu 
fill havia nedat al club del 
centre. “Sabia que havia de 
fer aquests treballs. Vaig 
venir a l’entrevista i encanta-
da.” A més, és veïna del barri. 
“Ho tinc a cinc minuts de 
casa. No tenia problemes per 
desplaçar-me. L’horari també 
m’anava bé.” Està jubilada i 
té problemes de fibromiàl-
gia. La feina representava un 
esforç físic per a ella. “Però 
podia anar fent al meu aire.” 
Francesc Parera valora la 

feina feta durant aquests dos 
mesos per la Mari Carmen. 
“Sobretot amb el tema de la 
Covid, ens ha anat molt bé 
per poder fer un reforç en la 
neteja i la desinfecció i els 
usuaris ho han agraït.”

CONFIDENCIALITAT

En tot el procés, la confiden-
cialitat és un aspecte clau del 
tracte amb la persona que 
compleix mesures penals 
alternatives. “Les entitats 
no tenen la informació del 
delicte comès. En tot cas, ens 
poden demanar no rebre un 
determinat tipus de penats 
si entenen que hi ha una 
incompatibilitat”, comenta 
Anna Cano, gestora de recur-
sos del programa de mesures 
penals alternatives al Vallès 
Oriental i Occidental. “No 

preguntem mai a ningú què 
han fet per haver de fer 
aquests treballs”, apunta 
Parera. En tot cas, és cada 
persona qui decideix si ho 
explica o no. “Conec molta 
gent que ve a la piscina i 
quan em veien treballant em 
preguntaven què feia aquí. 
Els deia que estava fent ser-
veis socials”, relata aquesta 
veïna de Parets que, amb 
el temps, sí que va detallar 
què l’havia portat a treballar 
durant un parell de mesos a 
la piscina municipal. En el 
seu cas, derivava d’una sen-
tència per un tema de trànsit. 
“Va ser una bestiesa davant 
mateix de casa meva que van 
interpretar que volia marxar 
quan, realment, només volia 
aparcar bé el cotxe per tornar 
al lloc”, explica la Mari Car-
men.

tan complint ara en centres 
de salut i això abans no era 
habitual”, diu Claveguera. 
A més, “són de les activitats 
més demanades” pels penats, 
assegura la responsable del 
programa, que també “pretén 
implicar la comunicat en la 
rehabilitació de les persones 
que cometen un delicte”.  

ADAPTAT AL PENAT

Són els jutges els qui esta-
bleixen que una persona ha 
de fer treballs en benefici 
de la comunitat com a pena 
per un fet il·lícit comès. 
Ho poden fer directament 
en una sentència judicial o 
com a mesura substitutiva 
d’altres penes –de presó 
o multa– imposades inici-
alment. Els jutges també 
fixen el nombre d’hores 
i dies que s’han de fer. A 
partir d’aquí, els professi-
onals del Departament de 
Justícia s’entrevisten amb el 
penat per conèixer les seves 
capacitats i interessos i se li 
assigna un tasca. “S’intenta 
que siguin del seu entorn 
comunitari”, explica Cla-
veguera, que recorda que 
“la funció de les mesures 
penals alternatives és que es 
repari el dany ocasionat a la 
comunitat” i que la persona 
condemnada tingui “una 
resposta penal no punible 
però una resposta”. Es busca, 
però, que siguin compatibles 
amb la seva vida ordinària: 
feina, estudis, responsabili-
tats familiars... Per això, és 
important disposar d’entitats 
col·laboradores diverses. “Es 
tracta de tenir prou entitats 
per tenir opcions de dilluns 
a diumenge i en horaris de 
matí i tarda”, explica Anna 
Cano, gestora de recursos 
del programa de mesures 
penals alternatives al Vallès 
Oriental i Occidental. Les 
entitats col·laboradores fan 
un control de l’assistència i 
la tasca feta per les persones 
que compleixen les mesures 
penals alternatives i personal 
de Justícia fa un seguiment 
de cada cas i informa el jutge 
de la situació periòdicament.
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Entitats col·laboradores pel compliment de mesures penals alternatives
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Unes 100 persones compleixen 
sentències penals fent treballs 
preventius de la Covid al Vallès
Justícia promou el compliment de penes a treballs comunitaris en accions contra la pandèmia

Parets del Vallès

Ferran Polo

El control d’accés i d’afora-
ment o del compliment de 
mesures preventives per evi-
tar contagis de la Covid-19 a 
centres d’atenció primària o 
jutjats o el reforç de les tas-
ques de neteja i desinfecció 
d’equipaments esportius són 
algunes de les tasques que 
persones que han estat con-
demnades a treballs comuni-
taris fan per complir la pena 
imposada. És una iniciativa 
de l’Àrea de Mesures Penals 
Alternatives del Departa-
ment de Justícia, que, des 
de l’estiu passat, ofereix a 
les entitats i als organismes 
col·laboradors aquesta pos-
sibilitat. Des de l’inici del 
programa i fins ara, al Vallès 
Oriental, 28 persones ja han 
completat els treballs en 
benefici de la comunitat fent 
tasques preventives de la 
Covid-19. Hi ha 68 persones 
més que actualment estan 
fent aquestes tasques. 

Un total de 354 equipa-
ments participen en el pro-

grama de Mesures Penals 
Alternatives al Vallès Ori-
ental (vegeu mapa amb la 
distribució per municipis). 
D’aquests, 262 són del sec-
tor públic i 92 de l’àmbit 
privat. Hi participen bona 
part dels ajuntaments i altres 
administracions com els 
departaments de Justícia, 

Ensenyament, Interior o Tre-
ball, Afers Socials i Famílies. 
També hi ha entitats o fun-
dacions com REIR, Dimas, 
Oncovallès, Apadis, la Fun-
dació Antònia Roura, Creu 
Roja, l’Associació Cultural de 
Granollers, el Casal Cultural 
de Mollet, el Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista 

de Caldes, les protectores 
de Caldes i Granollers o 
clubs esportius com el Club 
Bàsquet Granollers, el Club 
Natació Granollers, l’Esport 
Club Granollers o el Club de 
Tennis Els Gorchs, a Llerona. 

La pandèmia, però, va 
afectar l’activitat de moltes 
d’aquestes entitats i, per 

tant, la possibilitat de rebre 
penats per fer els treballs 
en benefici de la comuni-
tat. “Ens vam trobar que 
a algunes entitats que hi 
col·laboraven ara no s’hi 
podia anar”, explica Teresa 
Claveguera, responsable de 
Mesures Penals Alternatives 
del Departament de Justícia, 
que posa l’exemple de les 
residències o casals d’avis. 

“Hi ha molta demanda i 
teníem la necessitat de gene-
rar noves places.” Per aquest 
motiu, Justícia va obrir la 
possibilitat de complir les 
mesures penals alternatives 
en tasques preventives de la 
Covid-19 i va fer una crida 
a institucions i entitats que 
poguessin necessitar perso-
nes per fer-ho. “Ens ha per-
mès arribar a nous sectors. 
Moltes de les mesures s’es-

Daniel Juliá, de REIR

“Ens adaptem al perfil de cadascú”

Granollers

F.P.

La Fundació REIR fa uns 
tres d’anys és una de les 
entitats que rep penats per 
fer treballs en benefici de 
la comunitat. “Ens adaptem 
molt al perfil de la perso-
na. Mirem que es trobin a 
gust. Si tenen capacitats per 
treballar amb els infants el 
posem per donar suport a 

un professional”, comenta 
Daniel Juliá, responsable de 
REIR. Amb tot, la tasca més 
habitual és en temes logís-
tics i de manteniment.

La majoria de les persones 
que reben han estat condem-
nades per temes de trànsit o 
econòmics. Ells demanen no 
tenir persones que vinguin 
de cometre un delicte contra 
les persones. Actualment, no 
tenen cap persona complint 

mesures penals alternatives. 
“Ara no en tenim la necessi-
tat perquè els projectes on 
participaven eren molt pre-
sencials i amb la Covid això 
és complicat de fer.” Juliá 
valora l’experiència de mane-
ra positiva: “Hi ha gent que 
després ha continuat fent 
voluntariat.” Acollir penats 
“forma part de la responsabi-
litat social corporativa” que 
creu que han de tenir.

“És una bona 
mesura, la persona 
actua per afavorir 
la comunitat”
Parets del Vallès

Joan Martínez, degà del 
Col·legi d’Advocats de 
Granollers, recorda que 
“la finalitat de la pena per 
un delicte és la reinserció 
de la persona a la societat 
i aconseguir que no torni 
a delinquir, no és només 
un càstig per un càstig”. 
Per això, l’aplicació de 
mesures penals alterna-
tives amb treballs a favor 
de la comunitat entén que 
és “una bona sortida”. “La 
persona està amb la seva 
feina actuant per afavo-
rir la comunitat” que ha 
perjudicat amb el delicte 
comès. A la vegada, entén 
que “també és un benefici 
per a la persona”. “Sempre 
és millor fer un treball en 
benefici de la comunitat 
que un ingrés a presó”, 
apunta Martínez, que 
valora la importància que 
el penat pugui treballar en 
un àmbit “en relació amb 
el tipus delictiu que ha 
comès”.

La Fundació REIR acull des de fa tres danys penats per fer voluntariat
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Condemnats a treballs comunitaris 
compleixen la pena fent tasques de prevenció 
de la covid-19 

Els treballs es fan en ajuntaments, centres de salut, biblioteques, 
centres cívics i clubs esportius, entre d'altres 
ACN Santa Coloma de Gramanet .- Prop de 300 condemnats a treballs comunitaris 
compleixen la pena fent tasques de prevenció de la covid-19. S'encarreguen de gestionar els 
accessos de diferents equipament per garantir que es respecti la distància de seguretat i 
dispensar mascaretes i gel hidroalcohòlic. Els participants, la gran majoria homes (89%), 
són condemnats per delictes de trànsit (39%), violència de gènere (20%), lesions (21%) i 
furts (13%). Un d'ells, el David, de 21 anys, va ser condemnat a 40 dies de treballs 
comunitaris per un delicte lleu de trànsit que ha complert al CAP Santa Rosa de Santa 
Coloma de Gramanet amb una valoració "molt positiva". "He conegut molta gent i he 
descobert un sector, el sanitari, al que voldria seguir vinculat", assenyala. 

Es tracta d’una iniciativa que l’Àrea de Mesures Penals Alternatives ofereix des de l’estiu a 
entitats i organismes col·laboradors. Al juliol ja hi havia 80 persones que complien la pena 
fent aquesta mena de tasques. 
 
Els treballs es fan en un centenar d’ajuntaments, jutjats d’arreu del territori, equips 
d’atenció primària de salut (EAPS), centres cívics, clubs esportius o biblioteques, entre 
d’altres espais. 
 
Gisela Torns, directora general d'Execució Penal a la Comunitat, recorda que pel 
Departament de Justícia la pena privativa de llibertat "sempre és l'últim recurs" i que els 
treballs comunitaris, com ara aquests realitzats fent tasques de prevenció de la covid-19, 
"ajuden a la rehabilitació de les persones i a la seva reinserció". En aquest sentit, destaca 
que l'índex de reincidència dels condemnats que fan treballs comunitaris és molt menor que 
el dels que compleixen la pena a la presó. 
 
Torns afegeix que aquesta modalitat de compliment de la pena la pot imposar el jutge com a 
mesura substitutiva d’altres penes imposades inicialment, o bé directament com a pena per 
la comissió d'un delicte. 
 
Mariano Hidalgo, coordinador de l'Institut Català de la Salut (ICS) dels 34 condemnats 
assignats a la regió metropolitana nord, assegura que ha estat una experiència beneficiosa 
per a totes les parts. Pels condemnats perquè complir la pena fent tasques comunitàries en 
un CAP, per exemple, "els puja l'autoestima" i els fa "sentir-se útils" i pels mateixos centres 
perquè han pogut delegar en aquestes persones feines que fins havien de fer amb personal 
administratiu propi que ara han destinat a l'atenció telefònica. 
 



El David, per exemple, ha complert la pena de 40 dies de treballs comunitaris al CAP Santa 
Rosa de Santa Coloma de Gramanet. Li ho va proposar el responsable del jutjat i no va 
dubtar en acceptar perquè l'alternativa era una multa molt elevada o tres mesos de presó. 

Complerta la seva condemna fa una valoració molt positiva de l'experiència. Assegura que 
ha tingut una magnífica relació amb els professionals del centre -fins el punt que ja li han 
ofert alguna oferta de feina-, i que s'ha sentit útil ajudant als demés, principalment a la gent 
gran que durant la pandèmia ho està passant molt malament. "Després de pifiar-la cometent 
un delicte, aquí m'he sentit útil i valorat", afegeix. 

A més, el David reconeix que li ha servit també per descobrir cap a on vol orientar el seu 
futur acadèmic i laboral. "Quan vaig arribar no sabia ni què estudiar, i ara tinc clar que 
m'agradaria fer un grau mitjà d'administració de sanitat per veure si em contracten per fer 
una feina similar a la que he desenvolupat aquests dies", apunta. 

Paper clau de les entitats en la rehabilitació 

La rehabilitació dels penats a treballs comunitaris no és possible sense la col·laboració de 
les entitats que treballen amb el Departament de Justícia. Són 1.825 entitats que ofereixen 
5.100 places per a persones condemnades a treballs comunitaris. L’any 2020 un total de 
9.605 persones van fer treballs comunitaris. Aquesta xifra representa una disminució del 19 
% respecte de l’any 2019. 

Vídeos ACN 

https://drive.google.com/file/d/1FnR-4-zP2LfGjFXblQEG-
AnFoyZHo3eF/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1d685BLJ5CPN4PCxpBw1v2JZpRd4fwX23/view?usp=shar
ing 

https://drive.google.com/file/d/1sKtwY_b1KlsaJaPJZfyoBHJSHtKEPVoa/view?usp=sharin
g 
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Fotografies ACN 
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L’INFORMATIU MIGDIA – TVE – 05.03.2021 

Catalunya. Societat. Gairebé 300 persones compleixen una pena fent tasques de prevenció 
de la COVID-19. Són mesures penals alternatives a la presó que constitueixen a fer unes 
tasques no retributives de benefici social. Declaracions de David, fa tasques socials d’atenció 
a l’usuari està condemnat per delicte de trànsit; Gisela Torns i Payà, directora general 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia de 
la Generalitat; Mariano Hidalgo, coordinador de treballs en benefici de la comunitat de l’INSS 
Barcelona-Nord. 

https://drive.google.com/file/d/168d6oybGEBTtftkMHIbS8RFJE1Sen0JZ/view?usp=sharing 

TELENOTÍCIES MIGDIA – TV3 – 08.03.2021 

Catalunya. Societat. Reportatge del periodista Agustí Forné, El sistema judicial permet que 
persones condemnades a presó per delictes lleus sense causes prèvies pugui fer la pena 
que compleixen fent treballs socials. Amb la pandèmia, uns d’aquest treballs en benefici a la 
comunitat es fan també per la covid-19. Declaracions de condemnats anònims; Bernat Peso, 
president del Club d’Atletisme Gavà; Teresa Clavaguera Viñals, cap d’Àrea de Mesures 
Penals Alternatives de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia 
Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

https://drive.google.com/file/d/189DlHuvLetoVik2-KM8Lf3a9U4h8gUR3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/168d6oybGEBTtftkMHIbS8RFJE1Sen0JZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imOgydlEbraG5WmgzD0VWyttvZOYeUWT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imOgydlEbraG5WmgzD0VWyttvZOYeUWT/view?usp=sharing


INFORMATIUS - CATALUNYA RÀDIO - 20.02.2021 

Societat. Catalunya. Reportatge de la periodista Maria Núria Revetlle: “Prevenir la Covid 
mentre compleix condemna”.  

Unes tres-centes persones condemnades principalment per delictes de trànsit compleixen 
condemna fent tasques de prevenció de Covid. Controlen aforaments en diferents llocs com 
CAP o centres cívics i vigilen que els usuaris respectin la distància social i es rentin les mans 
amb el gel hidroalcohòlic. 

Declaracions de Raül, condemnat per delicte de trànsit; Gisela Torns i Payà, directora 
general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de 
Justícia de la Generalitat; Mariano Hidalgo, coordinador de treballs en benefici de la 
comunitat de l’INSS Barcelona-Nord. 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/prevenir-la-covid-mentre-compleix-
condemna/audio/1093241/ 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/prevenir-la-covid-mentre-compleix-condemna/audio/1093241/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/prevenir-la-covid-mentre-compleix-condemna/audio/1093241/


TV3 PLANTA BAIXA.26.01.2021 

Prop de 300 penats compleixen condemna fent treballs comunitaris de 
prevenció de la COVID. 

https://www.youtube.com/watch?v=hV0YHlMn14A&list=PLmpB4Qv0SxXbRoz
UqRRyHbxPOj_HS05NL&index=18&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=hV0YHlMn14A&list=PLmpB4Qv0SxXbRozUqRRyHbxPOj_HS05NL&index=18&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=hV0YHlMn14A&list=PLmpB4Qv0SxXbRozUqRRyHbxPOj_HS05NL&index=18&t=6s
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