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El 23% de la població reclusa a
Catalunya encara no ha estat jutjada

Detenen un home
que tenia
guardats a casa
set quilos d’haixix
La policia
local de Canovelles ha
detingut un home, de
47 anys i veí de Sant
Andreu de la Barca, que
transportava una bossa
amb 245 grams de pollen d’haixix al seu vehicle. L’home va ser interceptat dissabte a la
nit, en un control que
els agents estaven fent
al barri de Congost, a
Canovelles. Segons va
explicar ahir l’inspector de la policia local
d’aquesta població, Josep Balmes, els agents
van aturar el vehicle
després de comprovar
que l’home estava molt
«neguitós», fet que va
fer despertar les seves
sospites. Durant l’interrogatori a comissaria, el
detingut va explicar
que tenia set quilos
d’haixix a casa seva, revelació que va ser confirmada pels Mossos.
Durant la declaració, el
detingut també va explicar que es dedicava a
recollir ferralla i que
havia començat a traficar gràcies a un contacte que es va trobar en
una àrea de servei quan
tornava del Marroc després de Nadal. L’operació continua oberta i no
es descarten més detencions, ja que es considera que el detingut és
un petit traficant que
era utilitzat com a
transport i magatzem
de la droga. / A. GALA

● Barcelona.

Multa de 200
euros a una
víctima dels
Latin Kings
● Barcelona. El titular del
jutjat penal número 19
de Barcelona ha imposat una multa de 200
euros a un jove bolivià
de 16 anys perquè ahir
no es va presentar al judici en què havien de
jutjar dos joves, que
s’enfronten a una pena
de quatre i dos anys de
presó per haver-lo coaccionat perquè no deixés la banda dels Latin
Kings a Barcelona i de
robar-li. Aquesta suposada agressió es va cometre l’abril del 2006,
quan la banda urbana
s’estava legalitzant. A
més, la víctima era estudiant del mateix institut on va morir Ronny
Tapias el 2003 per uns
joves llatins. / M.P.
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La majoria dels presos preventius ingressen a la presó perquè no tenen domicili fix i hi ha risc de fuga
NÚRIA PUYUELO / Barcelona

Un 23% dels interns de les presons catalanes
estan pendents de ser jutjats, un percentatge
que s’eleva al 42% en el cas dels presos joves
–entre 18 i 21 anys–. La mesura de presó pre●

La població penitenciària
ja arriba als 9.395 interns,
un augment que representa
un 4,7% respecte al 2006.
Segons la consellera de
Justícia, Montserrat Tura,
aquesta tendència és «preocupant» i es deu sobretot
al creixement demogràfic
de Catalunya, l’eficàcia
policial i els enduriments
que hi ha hagut els últims
anys en el marc legal, amb
lleis com ara la que lluita
contra la violència domèstica i la recent reforma del
Codi Penal en matèria de
seguretat viària.
Gairebé una tercera part
dels interns (23%) estan en
presó preventiva, i encara
han de ser jutjats, contra el
76,7% dels interns que estan complint condemna.
Aquest percentatge d’interns en presó preventiva
és tan elevat perquè els
acusats que no tenen un
domicili fix o arrelament
al país, se’ls envia a la presó fins al dia del judici,
perquè no hi hagi risc de
fugida. «Aquesta mesura
es dóna sobretot en la població sense recursos, que
no té un domicili conegut», assenyala Tura.
왘 Més dones. El nombre
de dones als centres penitenciaris ha augment en
l’últim any. De les 608 dones que hi havia el 2006 a
les presons s’ha passat a
les 694 en l’últim any. La
consellera de Justícia va
assenyalar que aquest augment es deu a «la incorpo-

ventiva s’aplica sobretot en aquells casos que
el jutge considera que l’acusat no té prou arrelament al país i que hi ha risc que fugi abans
que sigui jutjat. La consellera de Justícia,
Montserrat Tura, considera que aquesta dada

no és «satisfactòria» pel que fa a la massificació que hi ha a les presons catalanes. En aquest
sentit, l’any passat el nombre de reclusos a les
presons catalanes va ser de 9.395, un 4,7% més
que al 2006.
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Nota: Entre parèntesis, les dades del 2006

ració de la dona en tots els
àmbits de la societat i també inclou l’àmbit penitenciari», i va afegir que moltes de les dones internades
compleixen condemnes
per tràfic de substàncies
estupefaents, ja que s’havien dedicat a fer de mules.
Pel que fa a la població reclusa masculina, representa un 93%.
왘 Més estrangers. El
nombre d’interns d’origen
estranger ha augmentat un
any més, tendència que es
consolida sobretot per les
onades migratòries que ha
viscut Catalunya en els úl-

tims anys. A final del
2007, la població reclusa
estrangera representava el
40,2% –3.773 presos–,
mentre que el 2006 era el
37,5% –3.361 interns–. El
35,6% dels presos estrangers provenen del Magrib;
el 27,3%, del sud i del centre d’Amèrica, i el 16,1%,
de la Unió Europea.
왘 Mesures alternatives.
La consellera Montserrat
Tura va valorar molt positivament l’augment que hi
ha hagut de reclusos que
compleixen
condemna
amb una mesura penal alternativa, el 38% més res-

pecte al 2006. En total, el
2007 s’han executat 8.292
mesures penals alternatives, de les quals el treball
en benefici de la comunitat
va representar el 44,5%.
왘 Agressivitat als centres. El nombre d’agressions a les presons s’ha incrementat en l’últim any.
El 2007 hi va haver 46
agressions entre presos i
funcionaris, mentre que
l’any anterior n’hi va haver 32. Entre els mateixos
interns també s’han produït més agressions, un total de 555, mentre que
l’any 2006 n’hi va haver

un total de 429.
왘 Noves presons. El Departament de Justícia preveu fer front a la massificació dels centres penitenciaris –actualment hi ha un
dèficit de 1.800 places–
amb la inauguració de vuit
presons més en els pròxims anys. En aquest sentit, la consellera va assenyalar que durant el 2008
està previst que s’inauguri
el centre de joves a Quatre
Camins, a la Roca del Vallès, i la presó per a dones
de Lledoners, a Sant Joan
de Vilatorrada, i que es comenci a construir la presó
del Puig de les Basses, a
Figueres, que ara està en
fase d’adjudicació. Tura
també va destacar la posada en funcionament durant
l’any passat de la presó de
Brians 2, a Sant Esteve
Sesrovires, i el nou centre
de menors Can Llupià, a
Barcelona.
왘 A Barcelona, el 2012.
Pel que fa a les noves presons, la construcció de la
nova presó de preventius
de Barcelona, a la Zona
Franca, que ha de suposar
l’enderrocament de la Model, es preveu que es retardi fins al 2012, tot i que havia d’inaugurar-se el
2010. «En les pròximes
setmanes, es clourà el procediment administratiu de
cessió del solar [actualment en mans del Consorci de la Zona Franca]», va
indicar Tura.

Les últimes analítiques confirmen que els alumnes
de Tordera no estan intoxicats per raticida
T. MÁRQUEZ / Tordera

Les analítiques fetes
ahir a la vintena d’infants
de P3 de l’escola La Roureda de Tordera han confirmat que cap d’ells té una
intoxicació. Els alumnes
reben tractament des de dilluns passat, quan van entrar en contacte amb un
producte tòxic utilitzat
com a raticida que hi havia
al pati del centre educatiu.
Una alumna va trobar una
●

bosseta d’aquest producte,
i l’hauria repartit entre uns
quants companys. Com a
mesura preventiva es va
sotmetre a proves tota la
classe que era al pati. Segons van explicar ahir
fonts de l’hospital Sant
Jaume de Calella, els resultats de les analítiques
fetes durant el matí als infants no donen cap indicatiu d’una intoxicació per
raticida. Avui, segons les

mateixes fonts, es farà la
quarta i darrera tanda d’analítiques per descartar
qualsevol seqüela.
Ahir les proves es van
fer al CAP de Tordera,
igual que avui, tot i que a
principi de setmana es van
fer a l’hospital. L’objectiu
és evitar més desplaçaments als infants i a les famílies fora del municipi.
Tot i això, és el mateix laboratori del centre hospi-

talari el que s’encarrega de
recollir les mostres i fer-ne
el seguiment, a instàncies
del Departament de Salut.
D’altra banda, el president de l’associació de pares i mares (AMPA) de
l’escola, David Grimal, ha
avançat que avui al vespre
es convocarà una reunió
extraordinària amb els pares per decidir si emprenen
alguna acció legal contra
la possible negligència de

l’empresa encarregada de
l’extermini, la qual va posar el producte a l’escola.
L’Ajuntament de Tordera, per la seva banda, ja
va explicar dimarts que
havia interposat una denúncia i que havia rescindit el contracte amb la firma, amb la qual feia temps
que treballava. Aquesta
empresa s’encarregava de
la desratització d’altres espais públics.

