
ROTULACIÓ AL EXTERIOR DE LES FINESTRES DE LES
CEL·LES DEL SEU NÚMERO CORRESPONENT

Un dels actes d’indisciplina dels interns als diferents centres penitenciaris consisteix en llançar objectes
des de la cel·la embrutant així les instal·lacions, també des de les cel·les insulten als funcionaris i altres
treballadors  que  es  troben  al  “carrer  Major”  o  passar-se  objectes  d’una  cel·la  a  altre.  Aquest
comportament és més freqüent al CP JOVES, donat el perfil dels interns. Generalment els joves, interns
al centre penitenciari o no, són més immadurs, agosarats, provocadors i rebels.  

Identificar la cel·la corresponent a la finestra des de la que s’han llançat objectes, han insultat a algú
treballador, etc, requereix un bon coneixement dels mòduls residencials i un temps de càlcul visual per
identificar la cel·la o prendre una referència durant el qual quedem exposats a més insults.

Per facilitar la ràpida identificació de les cel·les en aquestes situacions, ACAIP ve demanant des de
setembre del 2017 a la direcció de CP JOVES una senzilla actuació; retolar a l’exterior de les finestres
el numero de la cel·la que li correspon. D’aquesta manera és fàcil saber des de quina cel·la s’ha comés
una infracció. A més a més, els interns es senten més controlats, pel que eviten aquests comportaments. 

Les diferents direccions davant aquesta resposta sempre s’han  resistit a aplicar-la per motius estètics i
perquè, en teoria, identificar la cel·la no identifica a l’intern infractor.

No obstant aquest punt de vista i donat que el mal comportament dels joves des de l’interior de les
cel·les no ha millorat, l’actual direcció del centre ha atès la proposta d’ACAIP i des del passat mes
d’octubre estan retolats a l’exterior de les finestres el número de la cel·la que correspon.

Encara que no podem estudiar a fons les estadístiques de les infraccions pel comportament dels interns
abans  exposats,  podem  dir  que  la  sensació  es  que  aquest  tipus  d’accions  dels  interns  ha  minvat
considerablement.  Ara,  tots  els  companys  i  especialment  les  treballadores  de  diferents  àmbits  es
desplacen pel carrer major amb naturalitat. 

Tot i  així,  insistim i  animem als funcionaris  a fer  els  informes corresponents al  SIPC sempre que
s’observi un acte d’indisciplina. Els informes queden registrats al sistema, i llavors podrem al·legar “ja
vam informar” quan arribi un problema major. Dedicar uns minuts a escriure ens ajudarà a protegir-nos
a tots per sempre.
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