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MÉS RETALLADES: ELIMINEN EL “PROGRAMA ACCEPTA” I LA 

FIGURA DEL MEDIADOR CULTURAL 

 
 
 
El passat dimecres 16 de maig varem rebre una de tantes males notícies que sembla que 
no paren d’afectar al nostre àmbit de treball: ens assabentem que diferents associacions 
que porten anys treballant en presons amb col·lectius amb necessitats especials i greus 
problemes de reinserció, deixaran la seva feina a partir del pròxim 1 de juny  degut a una 
de les noves retallades del nostre govern.  
 
No volen desprestigiar  cap entitat, ja que totes elles realitzen una tasca molt important en 
la reinserció de les persones, facilitant-nos el tractament dels interns, però volem fer un 
especial esment a dos programes d’especial rellevància al  nostre centre penitenciari. 
 
 
El Programa Accepta és un programa d’atenció directa de la Federació Dincat, on 
s’atén a persones amb discapacitat intel·lectual que estan en processos judicials o 
sotmeses a una mesura penal, és a dir, a persones a qui un jutge ha comunicat una 
sentència penal o estan en procés de rebre-la. 
 
Des del 1995, el Programa ha rebut un total de 1609 demandes de valoració de la 
discapacitat intel·lectual, ha tramitat 145 certificats oficials de reconeixement d’aquesta 
discapacitat i ha ofert l’atenció especialitzada i els suports necessaris a 302 persones amb 
discapacitat intel·lectual dins l’àmbit penitenciari català.  
 
CCOO entén que aquesta decisió política, que suposa deixar sense atenció 
especialitzada les persones amb discapacitat intel·lectual dins dels centres penitenciaris 
catalans, és un atac frontal cap als drets bàsics d’aquest col·lectiu i significa també una 
important involució del sistema penitenciari del nostre país. 
 
Des de 2001 tenim la figura del mediador cultural, figura molt important amb la tasca a 
realitzar amb les persones estrangeres de presó, hem de tenir en compte que actualment 
tenim un percentatge de 45.9% interns estrangers. 
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Aquesta figura és facilitadora de l’estada a presó de les persones immigrants i un gran 
reforç per la feina de tractament i vigilància. S’ha de valorar el treball que porta a terme en 
l’àmbit de tràmits de documentació d’estrangeria.  
 
CCOO vol expressar el seu malestar i disconformitat per aquesta decisió presa, perquè 
pensem que són dos col·lectius que necessiten un suport més individual per professionals 
especialitzats. 
 
Amb aquesta pèrdua hem de pensar que l’àmbit penitenciari ha fet un gran pas enrere 
allunyant-se, cada cop més, del model de rehabilitació de presons catalanes, model del 
qual l’Administració ha presumit durant tant de temps.  
 
La Roca del Vallès,  24 de maig de 2012 
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