
COMUNICAT DE PREMSA DE LES SECCIONS SINDICALS 

ACAIP, CATAC, CCOO i CSI-F, 
DEL CENTRE PENITENCIARI MAS d’ENRIC

Al Centre penitenciari Mas d’Enric, -el centre de referència del sistema penitenciari català, aquell 
que disposa de les mesures de seguretat més avançades, de les millors instal·lacions per aconseguir 
la reinserció i rehabilitació dels interns- es vulnera una llei orgànica (drets fonamentals) , la Llei 
orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària on s'articula:
 
“Article 8 
3. Quan no hi hagi establiments de preventius per a dones i joves, han d'ocupar en els d'homes 
departaments que constitueixin unitats amb una separació absoluta i amb una organització i un 
règim propis.”

“Article 9
2. Els joves han de complir separadament dels adults en establiments diferents o, en tot cas, en 
departaments separats. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per joves les persones d'un sexe o l'altre 
que no hagin complert els vint-i-un anys. Excepcionalment, i tenint en compte la personalitat de 
l'intern, poden romandre en centres destinats a joves els qui, havent complert vint-i-un anys, no 
hagin fet els vint-i-cinc.”

“Article 16
Sigui quin sigui el centre en què tingui lloc l'ingrés, s'ha de procedir, de manera immediata, a una 
separació completa, tenint en compte el sexe, emotivitat, edat, antecedents, estat físic i mental i, 
respecte dels penats, les exigències del tractament.

En conseqüència:
c) Els joves, siguin detinguts, presos o penats, han d'estar separats dels adults en les condicions que 
es determinin reglamentàriament.”

Actualment, al mòdul de joves (CJ), viuen 13 interns menors de 21 anys, compartint vida en comú 
amb una trentena d’ interns adults.
D’altra banda denunciem que a la vigilància d’aquest mòdul, frecuenment , només presta servei un 
funcionari, la qual cosa no garanteix la seguretat dels interns.

Demanem al conseller de Justícia que garanteixi el compliment de la llei i doti de més personal per 
garantir el mandat legal.

                                                                

        El Catllar 24 novembre 2016 


