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REALITAT DELS MENORS INFRACTORS EN EL TERRITORI 
 
 
 
 
PREMISSES A TENIR EN COMPTE EN ABORDAR EL TEMA DE AL 
REINSERCIÓ SOCIAL 

 
 

I.- QUÈ S’ENTÉN PER DELINQÜÈNCIA JUVENIL? concepte necessari per 
determinar l’individu sobre el qual anem a treballar. 
 
Concepte de delinqüència: 
De les nombroses definicions que s’han donat històricament, he escollit aquestes per la 
implicació social que comporten. 
 

• Fenòmen social constituït pel conjunt d’infraccions contra les normes 
fonamentals de convivència, produïdes en un temps i espai determinats (Herrero 
Herrero). Importància no només del temps, doncs el que fa 20 anys podia ser 
considerat una infracció criminal actualment pot no ser-ho, i allò que constitueix 
una infracció criminal en un país, en un altre pot no ser-ho. 

 
• Fenòmen individual i sociopolític que afecta tota la societat, la prevenció, 

control i tractament del qual requereix la cooperació de la comunitat així com un 
adequat sistema penal (López Rey). Definició que enllaça perfectament amb el 
contingut d’aquesta ponència: el compromís de la societat en el procés de 
reinserció. 

 
Concepte de delinqüència juvenil: 
Tal com posa de manifest Garrido Genovés, comporta una barreja de conceptes 
psicològics i legals. Es pot traduir en aquella persona que no havent complert la majoria 
d’edat, realitza una infracció titllada de criminal. Per tant la franja d’edat varia segons 
els països; no tots coincideixen en la majoria d’edat penal i no sempre és coincident 
amb el que, des d’un punt de vista criminològic s’ha d’entendre per jove i que 
normalment es fixa entre 14 i 21 anys. 
 
Segons les Regles Beijing, menor és tot nen o jove que, de conformitat amb el sistema 
jurídic respectiu, pot ésser castigat per un delicte en forma diferent a un adult. 
 
A l’Estat Espanyol, la LO 10/1995, de 23 novembre, del Codi penal, fixa la majoria 
d’edat penal als 18 anys i la LO 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat 
penal dels menors, fixa la minoria d’edat  als 14 anys. Per tant en el nostre Estat, 
definirem la delinqüència juvenil com aquell conjunt d’infraccions criminals comeses 
per joves de 14 a 18 anys. 
 
  
II.- EL JOVE COM A SUBJECTE DE DRET 
 
Legislació aplicable: 
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• Declaració universal sobre els drets de l’infant, de 20 de novembre de 1989. 
• Directrius de les Nacions Unides (resolució 45/110). 
• Regles de les Nacions Unides per a la protecció dels menors privats de 

llibertat. 
• Regles de les Nacions Unides per a l’administració de la justícia als menors 

(Beijing): 
 el dret a la no discriminació (art. 2) 
 el dret a què tota institució pública o privada que adopti una 

decisió sobre el mateix, tingui en compte l’interès superior del 
menor. 

 el dret a expressar la seva opinió (art. 12) 
 el dret a la intimitat (arts. 16 i 40.2) 
 art. 37: recull les garanties que han d’aplicar-se en la resposta als 

delictes comesos per menors. 
 Està prohibida la pena de mort. Estan proscrits el tracte o les 

penes cruels, degradants així com la tortura. Es prohibeix la presó 
perpètua. 

 el principi de legalitat en matèria de llibertat. Cap nen serà privat 
de la seva llibertat il·legalment. El principi d’última ràtio. El 
menor ha de ser tractat amb humanitat i el respecte que mereix la 
condició humana. 

 tot nen té dret a l’assistència jurídica (art. 37.9) 
 el dret a la finalitat educativa de l’activitat judicial respecte dels 

menors acusats de cometre una infracció penal. 
 dret a la legalitat criminal (art. 40.2) 
 dret a la presumpció d’innocència. 
 dret a ser informat. 
 dret a l ‘assistència jurídica 
 dret a la celeritat del procediment. 
 dret a un jutge ordinari. 
 dret a no declarar-se culpable i a no declarar en contra seu. 
 dret a la igualtat en el procés. 
 dret a recórrer. 
 dret a un intèrpret. 
 dret a la privacitat 

 
 

• Resolucions del Consell d’Europa 
a) de 30 d’abril de 1966 (66)25 sobre tractament de curta durada 

dels joves delinqüents de menys de 21 anys 
b) de 29 de setembre de 1978 “Resolució sobre delinqüent juvenil i 

transformació social en atenció a la transformació i 
modificacions de la societat”. Una part està destinada a la 
prevenció de la delinqüència juvenil, se senyalen diverses 
mesures de caire social (millorar la vivenda, fomentar la 
integració en el treball, adopció, etc) 

c) Recomanació de 17 de setembre de 1987 que es coneix com a 
“Recomanació sobre reaccions socials sobre la delinqüència 
juvenil”. 
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• Constitució espanyola: art. 9.3 seguretat jurídica; Títol I, Cap. II dels drets i 
llibertats. Especial menció dels arts. 17 i 18, que fan referència al dret a la 
llibertat i a la seguretat (principis bàsics de la detenció) i els drets a l’honor, a la 
intimitat, família i a la pròpia imatge respectivament. 

Arts. 24 i 25, que fan referència a la tutela judicial efectiva i, 
específicament, l’article 25 que fa referència a la finalitat de les penes i 
mesures de seguretat que, clarament, orienta cap a la  reeducació i a la 
reinserció.  
L’art. 27, que estableix el dret a l’educació i determina que el seu objecte 
és el ple desenvolupament de la personalitat humana, el respecte als 
principis democràtics de convivència i al drets i llibertats públiques. 

  
• Llei Orgànica  1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de 

modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
Destaquem: 

                                   Art. 13.3: “ les autoritats i les persones que per la seva professió o 
                                    funció coneixen el cas actuaran  amb la màxima reserva.  

 
 
 

• Llei catalana 14/2010, del 27 de maig, dels drets i  les oportunitats en la 
infància i l’adolescència. En reproduïm pel seu interès els articles següents: 

a) Art. 3.1: l'obligació de vetllar pel respecte efectiu dels dret dels 
infants i els adolescents és una responsabilitat de la família, de 
tota la ciutadania i, molt particularment, de tots els poders públics, 
que també tenen l'obligació de defensar-los i promoure'ls. 

b) Art. 3.2. Les administracions públiques han de desenvolupar 
llurs activitats de manera que els infants i els adolescents siguin 
considerats i reconeguts com a ciutadans de ple dret, sens 
perjudici de les limitacions que deriven de la minoria d'edat legal. 
 
c) Art.3.3. Les administracions públiques han d'exercir les 
funcions i les competències de promoció, d'atenció i de protecció 
dels drets dels infants i els adolescents, alhora que en faciliten els 
canals de participació adequats, d'acord amb el que estableix 
aquesta llei i la normativa sectorial aplicable, amb relació a cada 
situació que els afecti. 
 
d) Art. 4 Els poders públics han de garantir el respecte dels drets 
dels infants i els adolescents i han d'adequar llurs actuacions a 
aquesta llei i a la normativa internacional sobre aquesta matèria. 
 
e) Art. 36, Dret a la protecció de l'honor, la dignitat, la intimitat i 
la pròpia imatge. 
36.1. L’Infant o l'adolescent té dret a la protecció de l'honor, la 
dignitat, la intimitat i la pròpia imatge. 
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36.2. S'ha de preservar els infants i els adolescents de la difusió 
de llurs dades personals, de la difusió d'imatges que atempten 
contra llur dignitat i de l'explotació econòmica de llur imatge. 
36.3. Els poders públics han de vetllar, amb un interès especial, 
pel dret a la intimitat i a l'honor dels infants i adolescents, 
especialment dels que han estat objecte d'agressions sexuals, 
maltractaments o qualsevol altra experiència traumàtica. 

 
• Llei 5/2000, de responsabilitat penal dels menors: 

- caràcter primordial d’intervenció educativa. 
- aplicació de totes les garanties comunes els 

justiciables amb màxim respecta els drets 
fonamentals: el principi acusatori, la presumpció 
de innocència, el dret de defensa, la privacitat e 
intimitat.  

- respecta rigorós al dret de confidencialitat, a l no 
difusió de les seves dades personals o altres que es 
trobin en el expedient. 

 
 
 

Arribat aquest punt, es fàcil pensar que tot això ja és prou conegut pels operadors del 
control social, però és en tot cas necessari no oblidar-ho en el treball diari si es vol 
aconseguir el propòsit de la reinserció. Estem davant de joves adolescents que són 
subjectes de drets. 
Estem treballant amb joves adolescents amb tot el que aquest fet comporta per sí 
mateix. Tenim davant persones en fase de creixement i desenvolupament biològic, 
psicològic, sexual i social i, per tant, en període d’aprenentatge i de lluita per la pròpia 
identitat i independència, amb riscos que no es donen o que es donen amb menys força 
en altres etapes de la vida: problemes en les relacions familiars, baix rendiment escolar, 
importància per sobre de tot dels amics, iniciació al sexe, possibles contactes amb el 
món de la droga... 
El model que pot oferir l’adult és molt important, doncs encara que aquest pugui no 
ésser reconegut en aquest moment o fase de la vida, si pot ésser fonamental en un futur; 
el referent és important. 
En conseqüència, els operadors del control social no podem escapar a aquest 
comportament si volem obtenir respostes positives. Tal com es posarà de relleu, 
l’exemplaritat, la transparència i l’actuar dins la legalitat, són eines bàsiques per 
aconseguir el propòsit de la reinserció. 

 
INTERVENCIÓ DELS CONTROLS FORMALS 
 
La reinserció des del punt de vista que tractem, parteix de la intervenció a la persona des 
dels operadors formals del control social (intervenció coercitiva) i això es fa necessari 
quan els controls informals, per un o altre motiu, han fracassat (la família, l’escola, els 
serveis socials...). 
Control formal dins el dret penal es definiria com a “totes les instàncies socials, 
estratègiques i sancions que aspiren a obtenir la conformitat dels comportaments 
humans respecte de les normes protegides penalment” (Kaiser). 
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El control formal que per propi concepte és repressiu, no es pot confondre amb 
ensinistrament (conformisme, restringir la capacitat de llibertat i dissidència). El control 
passaria, en relació als joves, pel respecte als seus drets, educar o reeducar, ensenyant-
los a canalitzar la seva dissidència a fi que discorrin per la no infracció de la norma 
penal, o sigui, ensenyar-los a respectar la seva persona com a individu, a respectar els 
tercers com a individus socials i a donar els instruments per desenvolupar la seva 
existència, respectant en tot cas les seves particularitats o pensaments com a éssers 
humans i responsabilitzant-los dels seus actes. 
L’actuació ha de ser acurada des d’un primer moment, des de la primera intervenció que 
es porta a terme, doncs sens dubte, totes elles tindran una repercussió en el procés 
educatiu posterior. Com ja s’ha posat de manifest, per arribar al compliment del 
encàrrec constitucional, són principis bàsics de la intervenció: la legalitat, 
l’exemplaritat i la transparència de tots els operadors del control formal, en totes les 
fases de la intervenció (policial, judicial i educativa) i a la que vull afegir la necessitat 
d’un contacte real amb la societat en la que s’opera o s’exerceix el control 
(comunicació recíproca). 
Professionalitat que també inclou una correcta formació en cada àmbit, en aquest sentit 
totes les normes internacionals parlen de la necessitat d’una formació específica). La 
falta de professionalitat i la intervenció no ben fetes pot donar lloc, no només al rebuig 
per part de l’individu de l’estructura social i dels controls socials establerts més encara 
del que normalment tot adolescent presenta, sinó que també pot donar lloc al que és més 
greu, a un pèrdua d’autoestima i conseqüentment, a l’etiquetatge que en cap cas el pot 
beneficiar. 
Això té un grau d’importància molt elevat en les intervencions portades a terme en els 
joves d’ençà el moment de la comissió del fet fins al moment del compliment definitiu 
de les mesures i, tant mateix, les posteriors que es puguin donar. S’ha d’evitar 
l’etiquetatge, el tracte com a delinqüent, tant en la relació directa com en la pública i 
això no només per la repercussió social que representa per al jove sinó a nivell intern 
d’aquest, minvant la seva autoestima. 
La regla núm. 5 de les normes Beijing, dirigeix cap a les respostes adequades al delicte, 
o sigui, que la resposta en els casos concrets de delinqüència o criminalitat de menors 
sigui adequada, ni més ni menys. Les formes de respostes innovadores són tant 
necessàries com les precaucions per evitar qualsevol implicació indeguda de la xarxa de 
control formal sobre els menors. 
 
Podem posar exemples que, tot i ésser evidents de la mala praxis, no deixen de tenir lloc 
en determinats moments i per alguns professionals en el treball diari:     
Aturades a la via pública que no responen a cap investigació d’un fet concret; escorcolls 
a la via pública;  comentaris grollers en les detencions;  respostes als insults del jove en 
el mateix to posant-se al seu nivell, donant una resposta sense control a les 
provocacions, allunyades del que és d’esperar d’un adult i professional;  trasllats amb 
exhibició en via pública de joves emmanillats; comentaris fora de lloc com ara “a tu ja 
et coneixem, espera que tinguis 18 anys...”; estàncies a garjoles més del temps 
necessari, sigui pel volum de feina o per al tardança d’altres professionals; etiquetatges 
per intervencions anteriors en encara que aquestes no hagin donat lloc a  l’obertura de 
diligències o al dictat de sentències condemnatòries; expressions en proves testificals 
com ara “en veure’l pel carrer el varem seguir perquè ja el coneixem, és un habitual...”; 
utilització dels menors per a la investigació de fets delictius de terceres persones. 
En relació a l’exhibició dels detinguts en via pública durant les conduccions, voldria 
deixar constància de l’article 520.1 de la lecrm, que incorpora una garantia al servei del 
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principi de presumpció d’innocència: el dret de tota persona privada de llibertat, a què 
aquesta situació es porti a terme de la forma menys perjudicial per a la seva persona i 
reputació.  

-  
 
(exemples): conduccions, premsa (reincident...) 
 
Algunes d’aquestes actituds, molt especialment les aturades continues del joves sense 
sospita de la seva participació en fets delictius, poden comportar pitjors conseqüències 
quan el jove ha complert les seves mesures i està en procés d’integració que, no 
oblidem, requereix un esforç important. 
Cal tenir en compte que els cossos policials tenen una participació molt important i 
directe en la criminalització, doncs són els primers que intervenen, determinant una 
pauta concreta de selecció del sospitós i de control social, en definitiva de 
criminalització. 
 
- Falta d’especialització i compromís en la jurisdicció: treball mecanitzat, equiparat a la 
justícia d’adults que, malauradament ho està en gran mesura; retràs en la instrucció i en 
el procediment en general sense causa legal justificada, la coneguda com a “pena de la 
banqueta” que, a més del propi perjudici a nivell personal (imputació in fine), comporta 
moltes vegades la imposició de mesures fora de temps, lloc i coherència; manca 
d’informació al jove, amb un vocabulari clar i comprensible ateses la seva edat i la seva 
capacitat, sobre el procediment a què es veurà sotmès, les conseqüències del delicte i de 
la mesura imposada; joves emmanillats a l’acte del plenari, la col·locació a la sala, les 
videogravacions..;  utilització de la figura de la conformitat, amb complicitat de tots els 
operadors jurídics, allunyada de la seva finalitat jurídica i de la responsabilització 
educativa (“és millor que et conformis sinó potser t’internen”, “no et faran cas perquè 
creuran més a la policia o als testimonis que a tu”, “li convé la mesura, si es conforma 
no passa res”); mancança dels principis garantistes; defensa minvada per confusió entre 
el que és educatiu i el que és jurídic en detriment dels drets de defensa del jove; 
deixadesa de funcions : abandó en la fase d’execució... falta de compromís en el 
compliment (està reclòs en el centre...ja acabarà la mesura), poca intervenció en els 
processos sancionadors del centres; no escoltar el jove (segur que té raó l’educador...) 
informant i dictant resolucions basades només en l’informe de l’educador o de la 
direcció del centre, tècnic de llibertat vigilada. 
Menció STEDH 16 de desembre de 1999 sobre el dret dels acusats a dirigir la seva 
defensa, donar instruccions al lletrat i suggerir preguntes els testimonis ... 
 
Exemples: suspensions de mesures... “generals de la llei”. 
 
- Especial menció cal fer també a les dependències tant policials com judicials, i en 
aquest cas faré menció específica de les dependències dels jutjats de Girona. Ja em va 
sorprendre el fet que, al fer-se petit l’edifici judicial de l’Avinguda Ramon Folch, 
malgrat ser un edifici nou, el jutjat que primer va haver de marxar va ser el de menors 
per a ser ubicat lluny de les altres dependències judicials, en un cinquè pis d’un edifici 
vell al centre de la ciutat, que s’assembla molt poc a unes dependències judicials tornant 
a les velles èpoques del Tribunal Tutelar de Menors i a l’inici del Jutjat de Menors de 
Girona. Aquest retrocés, no es redueix a una simple qüestió d’ubicació, té una 
importància rellevant en tots els sentits, judicials i educatius (imatge per al menor, falta 
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d’espai, garjoles en males condicions compartint espai amb la policia, els tècnics i els 
advocats,  
en detriment del principi d’intimitat i defensa respectivament. Situació que esperem 
acabi aviat amb el trasllat al nou edifici del que esperem no haver-ne de tornar a marxar. 
 
-En el medi educatiu també trobem exemples: professionals que no aposten pel jove, 
actituds  com ara “no hi ha res a fer, ui aquest...!; en medi tancat, jutjat gratuïtament al 
jove com a “niñato”, cruel, indigna de confiança, fent-se sentir superior i just, que es 
tradueix en una resposta del jove cap al funcionari educador o vigilant de seguretat 
considerant-lo petulant, despòtic; intervencions desmesurades com ara registres 
integrals reiterats, escorcolls a les habitacions a mitja nit, sancions reiterades amb rigor 
desmesurat, dirigir-se a ells amb vocabulari “subnormal.., tonto...”, barrejar diferent 
tipologia de gent o edats... provocacions als joves i la utilització del mateix vocabulari 
“argot” que els interns quan es dirigeixen a ells, falta de trasllat els advocats dels 
recursos i sancions.......  
Preocupa també el fet que una part dels educadors siguin quasi igual de joves que els 
propis interns. 
 
Amb un senzill repàs a la normativa internacional i nacional exposada, es fa evident la 
clara infracció de la legalitat vigent en els comportaments descrits. 
 
- Voldria també fer dos apunts en relació a la professionalitat dels operadors: 
 a) cada operador ha de fer la feina per a la que ha estat preparat, i en cas d’observar 
una mancança en un altre àmbit transmetre-ho a qui correspongui. Certament moltes 
vegades la manca de mitjans barreja els rols i això és delicat doncs no s’aconseguirà 
transmetre correctament cadascuna de les figures i funcions: l’agent de policia és un 
agent de l’autoritat, els jutges, fiscals i lletrats no poden barrejar les seves funcions ni 
els dos primers amagar la seva qualitat d’autoritat per a convertir-se en policies o 
educadors. 
 b) de la mateixa manera, és delicada la intervenció del voluntariat. No nego ni poso 
en qüestió la funció social del voluntariat, però sense entrar-hi més a fons voldria deixar 
constància que en qualsevol cas, si es dóna la seva intervenció, aquest ha d’estar 
dirigida o controlada per professionals, doncs una intervenció mal portada pot 
malmetre, pot fer fracassar un procés de reinserció per molt bona voluntat que s’hi posi. 
Pensem en un procés educatiu fet des de la responsabilització dels propis actes, 
intervingut al mateix temps de del voluntariat amb sentiments de pena o de justificació 
del delicte fonamentats en situacions personal de l’individu (situació familiar, origen, 
desestructuració, drogues...). 
La professionalitat requereix que cadascú faci la seva feina el més correcte possible, 
sempre tenint present el respecte pel jove, sense oblidar que estem davant de persones 
en formació i entenent que tota desviació de la conducta dels adults que hi intervenen 
facultarà al jove per a augmentar la seva rebel·lia contra ells. 
 
LA REINSERCIÓ EN SI MATEIXA 
 
A l’hora d’abordar l’educació per la reinserció no hi ha dubte que cal tenir en compte no 
només el tipus de delicte comès per l’infractor (lesions, robatoris, estafes,...) sinó també 
aquells factors personals, biogràfics, socials i/o psicològics que més han influït en el 
jove per acostar-se a la conducta “desviada” i així també la reincidència en el seus actes 
delictius. 
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La Llei de Menors estableix un ventall de mesures i a l’hora de la seva adopció és 
important tenir en compte aquests factors, però sempre partint de la gravetat de la 
conducta, alhora que en el moment de l’execució serà del tot important, dins les 
possibilitats del sistema, adequar al compliment a cada individu. 
 
La intervenció és important que tingui lloc sota el principi de celeritat,  proporcionalitat 
i coherència .  
És important intervenir el més aviat possible, això també facilitarà l’aplicació de 
mesures menys costoses pel jove. Quant menys intervencionista és la mesura, menys 
etiquetatge. La intervenció amb celeritat en el jove és més important que en un adult i 
això perquè els canvis que experimenta són molt més ràpids i l’escala delictiva també 
ho és. 
 
En aquest sentit un jove de 14-15 anys que és intervingut en el primer/segon delicte pots 
intentar recuperar-lo en el seu propi medi, amb recursos “normalitzats”. Segurament si 
no s’actua amb celeritat, la única mesura viable serà la de d’internament. La celeritat 
permetrà donar preferència a totes aquelles mesures que es puguin portar a terme a medi 
obert perquè faciliten molt més la integració a la societat. Cal fer excepció dels delictes 
molt greus o d’una reiteració  preocupant (reiteració en termes jurídics) que precisa 
d’una especial contenció. 
 
L’internament, encara que indiscutiblement té trets positius perquè atura la carrera 
delictiva del subjecte i permet fer una intervenció educativa més directa, som tots 
conscients que també en té de negatius. Hi ha nombrosa literatura i estudi doctrinals en 
aquest aspecte i potser un dels més profunds és el de Goffman en el seu llibre 
“Internados” que si bé, la base del mateix són les institucions psiquiàtriques, això es pot 
traslladar perfectament a tots els centres tancats. Entre els trets negatius trobem la falta 
de interacció social representada materialment per portes tancades, murs alts, reixats de 
filferro, boscos...; la despersonalització del “jo” (moltes vegades s’inicia a l’entrada) i 
que dóna lloc a conductes agressives cap a un mateix o a tercers, fomenta la 
dependència, la pèrdua d’intimitat, les conductes totalitzadores en el temps i en l’espai, 
tot resta programat i supervisat, no hi ha gaire espai per a decidir.  Hi ha una 
convivència forçosa que els obliga a adoptar formes de comportament diferent vers als 
companys i als professionals; és molt difícil evitar una relació no volguda i separació de 
la família, entre d’altres. 
Atesa l’experiència, he detectat una més difícil reinserció en aquells casos en què la 
sortida dels centres en mesures de règim tancat es fa de forma sobtada, per això 
considero del tot necessari flexibilitzar el règim amb sortides i permisos i la finalització 
del internament dins un regim semiobert des d’eon s’ha de preparar conjuntament amb 
el jove i el tècnic de llibertat vigilada la sortida definitiva del centre. 
 
Considero també molt important, atesa l’alta taxa de joves immigrants dins el marc de la 
justícia juvenil ( un 54% jutjat de menors de Girona), tenir personal educatiu provinent 
d’altres àrees culturals per obtenir una comunicació intercultural.  
 
En ocasions a la societat se li fa difícil entendre les resolucions judicials i les pautes 
educatives, però en qualsevol cas actuant sota el principi de legalitat, s’ha de fer 
prevaldre l’interès del menor per sobre de qualsevol altre. 
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Pel que fa a la celeritat, des del meu punt de vista, la reforma de l’article 132.1 del Codi 
penal que regula la prescripció, si bé inicialment va donar lloc a un número important de 
prescripcions de fets presumptament delictius, ha tingut, per altre part, un efecte positiu 
doncs a donat lloc a una instrucció més ràpida, i a la celebració de les audiències 
pràcticament en uns quatre o cinc mesos en el cas de les faltes i en un any en el cas del 
delictes menys greus que són la gran majoria. 
 
Dit tot això, i donant per entès els perjudicis de l’etiquetatge, cal tenir en compte que 
l’èxit de la reinserció dependrà en gran mesura de que l’individu, durant el procés 
educatiu, prengui consciència i decideixi el canvi, només així els mitjans que es posin al 
seu abast poden donar un resultat positiu. Quan parlem de joves hem de tenir en compte 
que moltes vegades poden tardar a interioritzar les pautes educatives i aprofitar-les amb 
retard, no sempre és immediat, fet que s’ha de tenir present en una possible reincidència 
en fets delictius; és del tot fals que la recaiguda suposi un fracàs i no sigui possible 
continuar amb el procés de canvi; quan es produeix una relliscada no s’ha d’entendre 
automàticament com un fracàs perquè si és així pot  portar a sentiments negatius i a la 
recaiguda, contràriament és un fet que ha de servir per aprendre pel futur, analitzant 
quins són els riscos que no s’han sabut vèncer. 
 
El delicte en els joves adolescents provoca gratificació i excitació a curt termini, 
proporciona diners i alleujament en situacions de greuge. Normalment el jove no 
planifica; els delictes són la resposta a les oportunitats que apareixen a persones amb 
poc autocontrol.  
Farrington (1996), distingeix tres moments decisius de la carrera delictiva:  
 

a) en un primer moment, l’inici, en l’adolescència, quan el jove pateix 
especialment la influència del grup d’iguals (imitació de conducta 
desadaptativa), té molta motivació envers l’assoliment de beneficis d’una 
manera fàcil, disposa de moltes oportunitats per cometre delictes i percep una 
elevada utilitat en aquesta comissió (hi té poc a perdre).  

b) en un segon moment, la carrera delictiva es manté si el jove presenta unes 
tendències antisocials persistents a conseqüència d’un esforçat procés 
d’aprenentatge. 

c) finalment el desistiment o abandonament de la carrera delictiva es pot produir si 
el jove millora les capacitats per satisfer les seves necessitats per vies lícites, si 
les motivacions es tornen realistes, si els costos de la delinqüència es perceben 
majors i si augmenten els vincles afectius amb persones no antisocials. 

 
No cal dir que en el procés educatiu en tot cas és necessari, tal com s’ha posat de 
manifest, tenir en compte les motivacions que han portat el jove a delinquir, la seva 
personalitat i els factors socials i psicològics que l’han portat a entrar en la infracció 
criminal i les capacitats de cadascun, doncs la intervenció ben segur serà diferent en 
cada cas.  
La resposta ha de ser proporcionada a la gravetat del fet i a les necessitats de l’infractor. 
Les respostes desproporcionades porten a actes de rebel·lia cap el sistema i cap els 
intervinents.  
Per altre part es fa molt necessària la coherència. Coherència  en la forma d’abordar la 
problemàtica i en el discurs cap el jove.  
Els millors resultats provenen del discurs clar i coherent, no es pot mentir al jove en les 
respostes al seu comportament. Ha de conèixer quines són les conseqüències dels seus 



 10

actes, tant les positives com les negatives i fer-les reals. Aquesta autoresponsabilització 
dels actes és imprescindible i  la conseqüència real prèviament advertida ajudarà sens 
dubte a assolir aquesta fita.  
 
 
Per últim vull deixar constància que hi ha hagut un augment de joves que delinqueix 
amb greus problemes psíquics, i en algunes ocasions, això s’agreuja pel consum de 
drogues, la qual cosa requerirà l’aplicació de tractaments terapèutics com a condició 
necessària per a la no reincidència. Potser és en un dels àmbits on s’observen més 
mancances en mitjans, doncs a Catalunya, en el supòsit de mesures d’internament tancat 
terapèutic només es compte amb un centre públic que ofereixi aquest servei, amb una 
unitat terapèutica i si bé considero que s’hi fa molt bona feina, és del tot insuficient 
degut a les poques places disponibles que hi ha. En aquests casos, no serveix de res la 
contenció si no hi ha un clar treball terapèutic que ha de continuar a la sortida, doncs si, 
el jove haurà estat contingut, però el problema de fons es reprodueix en la vida en 
llibertat i el delicte reapareix, sigui pel propi trastorn de conducta, sigui per a l’obtenció 
dels tòxics. 
És també molt preocupant en aquest aspecte, que els joves manifestin el consum de 
drogues en centres, considerant més educatiu, sens dubte, treballar en el no accés de les 
drogues als centres educatius que la continuïtat i reiteració en els escorcolls, que moltes 
vegades superen el que es pot fer en centres penitenciaris. 
La intervenció  
 
INTERVENCIÓ DELS PODERS PÚBLICS I DE LA SOCIETAT EN GENERAL 
 
En el punt anterior posàvem de manifest que la reinserció per tenir èxit, requereix que 
l’individu hagi pres consciència i decidit apostar pel canvi, només així els mitjans que 
es posin al seu abast donaran un resultat positiu. Quan el jove es decideix pel canvi no 
cal dir que necessitarà d’ajuda per part de la societat i és precisament en aquests joves 
en els que s’ha de bolcar tot l’esforç i, per altra banda, ser seriós, exigents i buscar el 
seu compromís. 
 
Si la societat conjuntament, i des del text constitucional s’ha apostat per la reinserció de 
la persona que ha comès delictes, no podem quedar-nos amb la imposició de mesures 
educatives sinó que l’esforç ha d’anar més enllà, l’esforç social ha de continuar quan 
l’execució penal ha finalitzat. És necessari per tant, quan el jove mostra interès en 
deixar enrere el món del delicte, recolzar-lo en el procés de resocialització, molt 
especialment quan el mitjà de compliment ha estat el del centre tancat i més enllà de la 
mesura de llibertat vigilada subsegüent. 
 
És bàsic per a obtenir la reinserció, saber quines són les aspiracions del jove i facilitar-li 
els mecanismes per obtenir-lo legalment; tasca que s’ha de començar  durant el 
compliment de la mesura i tenir continuïtat un cop aquesta ha finalitzat. El jove ha de 
ser partícip d’aquest procés, sempre tenint en compte les seves aptituds i aquelles 
activitats per les que presenta més aptituds i dins un marc realista. Això és important 
doncs cal evitar frustracions posteriors. Un factor que pot malmetre el procés de 
reinserció és la no gratificació davant d’un bon progrés (la frustració malgrat els 
esforços realitzats). 
El cost per complir la finalitat constitucional de la reinserció és molt alt per a la societat, 
els costos econòmics invertits en cada jove són realment importants. És just per tant per 



 11

a la societat i per al jove, que una vegada aquest ha complert la mesura imposada, no 
rebi el suport necessari per a fer efectiu el procés de reinserció? 
Crec que el discurs social ha de canviar, ha de fer un gir, s’ha de transmetre a la 
societat, és a dir, a la classe política, als professionals i al ciutadà en general, que és 
indispensable, per a obtenir les fites previstes i treure profit d’allò que s’ha invertit en 
tant es complia la mesura, fer un esforç més i només així la persona que ha estat objecte 
d’intervenció podrà retornar aquest esforç a la societat. Aquest últim esforç posterior al 
compliment de la mesura s’ha de materialitzar en facilitar aquells mitjans necessaris per 
a la completa integració, el recolzament i la no discriminació. 
Els poder públics no poden quedar satisfets només amb el que s’inverteixi per cada jove 
en el procés educatiu, cal un important recolzament posterior traduït en: assessorament 
legal (documentació, situació judicial), atenció sanitària i terapèutica, cursos 
ocupacionals, tallers formatius, convenis amb empreses que permetin l’accés al món 
laboral  entre d’altres. 
Una qüestió que esdevé també fonamental és també l’habitatge. No sempre el retorn a 
l’entorn familiar és el més adient, factor que pot ésser negatiu pel jove i/o per la família 
(pensem en el retorn del jove a una família delinqüencial), o per motius de l’entorn on 
es troba el domicili familiar quan està immers en un barri especialment delinqüencial i 
que, en qualsevol cas, li dificultarà en gran mesura el canvi de comportaments, 
amistats..., situacions que poden agreujar el procés de reinserció i fer més difícil evitar 
l’etiquetatge a l’hora de buscar feina. 
Aquest recolzament no té perquè ser sense contraprestació, doncs els joves que 
gaudeixin d’un habitatge, de lògica compartit amb altres, poden col·laborar i/o assumir  
els costos del mateix i en el seu manteniment o de qualsevol altra manera que es 
considera oportuna en cada cas, el que seria sens dubte també una intervenció de caire 
educatiu i de responsabilització cap el futur. 
 
En aquest sentit, Cullen i Wright (1997), per tal d’explicar el desistiment de l’activitat 
delictiva, ja posaven de manifest dins l’anomenada “teoria  de la tensió”, que el suport 
que la persona rep (en termes de recolzament econòmic, d’afecte, de consideració, 
informació i comprensió) és rellevant  per tal que la persona pugui abordar de forma 
legítima les seves necessitats. 
 
En la realitat quotidiana s’observa una clara manca de recolzament, el noi surt del 
compliment de la mesura, molt especialment quant aquesta ha estat d’internament, sense 
recursos per a continuar endavant el procés. Els tràmits per fer gestions davant 
l’administració són altament complicats i no sempre la resposta és satisfactòria (temes 
de seguretat social, temes legals de causes penals obertes en la jurisdicció d’adults, 
tràmit qualsevol...). S’observa una gran dificultat per donar els primers passos i alhora 
en determinats supòsits, una falta d’acompanyament més directa i necessària. En 
ocasions se’ls exigeix més del que ho faríem a qualsevol adolescent. 
En època de crisis com l’actual, és realment preocupant que es faci tant difícil trobar 
aquest recolzaments o aquest suport. 
 
Cal recordar en aquest punt el contingut de l’article 15 de la Llei 14/2010, de 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i la adolescència:  

“Article 15    Prioritat pressupostària 
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1. Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències, han de donar prioritat en llurs 
pressupostos a les activitats d'atenció, formació, promoció, reinserció, protecció, 
integració, lleure i prevenció dels infants i els adolescents. 

2. Els poders públics han d'adoptar amb caràcter urgent les mesures necessàries per a 
evitar que el contingut essencial dels drets dels infants i els adolescents resti afectat per 
la manca de recursos adaptats a llurs necessitats. 

3. Les prestacions de serveis i econòmiques necessàries per a complir les mesures de 
protecció dels infants o els adolescents en situació de risc o desemparament tenen el 
caràcter de prestacions garantides als efectes establerts per la Llei 12/2007, de l'11 
d'octubre, de serveis socials”. 

Podríem també aquí entrar en el tema de la prestació social que reben els joves al sortir 
dels centres d’internament o com valorar aquest fet...no la prestació en si mateixa, doncs 
és evident que suposa un suport important, sinó la necessitat pel seu manteniment, de 
l’aprofitament de la mateixa per l’habitatge, la alimentació, la formació depenent, en 
cada cas, de les necessitats del jove. Ja alguns sectors que posen de manifest què pot 
representar un entrebanc a l’hora que el jove es disposi a buscar feina, i potser hi ha 
vegades que és cert, però en altres, i més en la situació actual en què la dificultat en 
aquest camp és molt alta, ajuda els joves en el procés de reinserció. 

 

Vull introduir també en aquest punt el tema dels joves que no tenen legalitzada la seva 
situació a l’Estat espanyol: 

En primer lloc, només per aquest fet, aquests joves es veuen exclosos de la seva 
participació en tallers productius en els centres. Es produeix una situació que podem 
qualificar, sense cap mena de por, de discriminatòria en paraules majúscules. 
Discriminació que no només és per origen en front els joves de nacionalitat espanyola o 
amb permís de residència, sinó també per edat i tipus de centre de compliment de les 
sancions penals. 

La llei de responsabilitat penal del menors, Llei 5/2000, en la seva exposició de motius 
fa especial menció, sense diferenciar els menors condemnats entre estrangers o 
espanyols, en el caràcter eminentment primordial d’intervenció educativa que ha de 
traspassar els aspectes jurídics, determinant especials diferències en el procediment de 
sancions respecte dels adults. 

L’art. 44 de la Llei 5/2000, estableix que tota l’activitat dels centres en què s’executin 
mesures d’internament estarà inspirada pel principi de què el menor internat (sense cap 
diferència sobre la seva procedència o situació d’estada legal al país) és subjecte de dret 
i continua formant part de la societat. I l’art. 56.2.j), estableix que el menor internat té 
dret a una formació laboral adequada, a un treball remunerat, dintre de les 
disponibilitats de l’entitat pública,i a les prestacions socials que poguessin 
correspondre’ls, quan arribin a l’edat legalment establerta. En estricta relació amb 
l’anterior, els arts. 23 i ss del Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, que va aprovar el 
reglament de la Llei 5/2000, recullen l’activitat laboral com una de les activitats de 
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reinserció social i educativa que els centres poden establir en el programa individualitzat 
de cada un dels menors o joves. 

L’art. 36 de la Llei orgànica 4/2000, establia la necessitat establia la necessitat 
d’autorització administrativa per treballar que estava condicionada a una situació de 
residència legal. 

El Consell de Ministres, mitjançant acord de 1 de juliol de 2005, va dictar, d’acord amb 
la disposició addicional primera de l’antic Reglament d’Estrangeria (Reial decret 
2393/2004), unes instruccions per les quals es concedia validesa d’autorització de 
treball als efectes de filiació, alta de cotització a la seguretat social, a la resolució 
judicial que ordenés un ingrés a presó d’un estranger. Això va facilitar que, sense tenir 
permís de residència, els interns poguessin treballar en els tallers professionals 
productius dels centres penitenciaris i, fins i tot, fora d’ells si el règim ho permetia i 
durant el temps que durés la vigència i execució de la resolució judicial. L’art. 36 de la 
Llei d’Estrangeria 4/2000, de 11 de gener, reformada posteriorment el desembre de 
2009, després d’establir la necessitat d’obtenir, amb caràcter previ a la realització 
d’activitats laborals, l’autorització administrativa prèvia per residir i treballar a Espanya 
dels estrangers majors de 16 anys, exceptua els supòsits de persones penades 
estrangeres que es trobin complint condemnes o en altres supòsits excepcionals que es 
determinin per reglament. 

No cal posar de manifest que la mesura privativa de llibertat imposada a un menor, és 
de característiques idèntiques a la pena privativa de llibertat per a un adult (Circular de 
la Fiscalia General de l’Estat d e18 de desembre de 2000; art. 11.b) de les Regles per a 
la Protecció dels Menors Privats de Llibertat, aprovades en Resolució de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides de 14 de desembre de 1990; art. 37 de la Convenció 
sobre els Drets del Nen de data 20 de novembre de 1989, ratificada per Espanya i 
publicada al BOE de 31 de desembre de 1990, en el seu apartat b) i finalment l’art. 54 
de la LORRPM, en exigir que els menors compleixin les mesures privatives de llibertat 
en centres específics diferents dels adults, al·ludeix, sens dubte, a la naturalesa de presó 
dels centres de menors. 

Tenint en compte allò anteriorment exposat, cal entendre que és evident i res no obsta, 
ans el contrari, aplicable als joves majors de 16 anys ingressats en centres educatius en 
compliment de condemnes privatives de llibertat, la normativa que permet obtenir 
l’acció protectora de la seguretat social, i no obstant això, no és acceptat per 
l’administració, denegant als joves d’entre 16 i 21 anys que compleixen les seves 
mesures en centres de justícia juvenil, l’acció protectora de la segureta social i 
conseqüentment l’autorització per participar en tallers productius. 

Però aquest fet discriminatori no queda aquí, quan el jove que es troba en aquestes 
circumstàncies es troba en medi obert el problema continua. 

Entre tant, és imprescindible que des dels centres o des de medi obert, es facin tots els 
tràmits necessaris per obtenir la residència i el permís de treball, perquè si no llencem 
els joves al carrer sense cap possibilitat de reinserció, no hi ha prestacions possibles, no 
hi ha possibilitat d’apuntar-se al SOC, no poden fer cursos ocupacionals, ni, per suposat, 
buscar feina. Llavors de què serveix el treball educatiu?, de què serveix haver-los 
ensenyat que el seu futur passa pel treball? o sobre la legalitat dels seus actes? si en 
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realitat no hi ha via d’accés, estem fomentant potser encara més frustració en el jove? un 
nou motiu de ràbia i per continuar la seva vida delictiva? o potser li hem donat un 
missatge erroni. Ser legal en els seus actes per acabar en feines d’economia submergida 
contravenint  la legalitat i veient com aquells que denominaríem “ciutadans 
respectables” també la contravenen? No hi ha un punt d’hipocresia en tot això? 

Quan el jove en aquestes circumstàncies ve al jutjat sigui per un desinternament o pel 
compliment d’una llibertat vigilada, sovint em pregunto que els haig de dir més enllà de 
parlar sobre la no comissió de delictes i de les conseqüències d’una nova conducta 
delictiva, que se’ls hi pot oferir? o que se’ls pot obligar a fer com a normes de conducta, 
o simplement per ocupar el temps?, els tècnics de llibertat vigilada també es mostren 
sense possibilitat de trobar recursos per a aquests nois i si la situació familiar és 
complicada, llavors la reincidència en el delicte és més que una probabilitat. 

En el jutjat hem posat en marxa un estudi i estadística dels joves reincidents que ens 
ajudarà també a saber quins són els factors que més influeixen en la continuïtat de 
l’activitat delictiva.  

De totes maneres, també voldria deixar constància que, pel hem pogut detectar a dia 
d’avui, els factors més determinants de la reincidència en els joves en gran majoria 
coincideixen amb els factors que ja d´ inici els varen portar a delinquir, circumstància 
que ens hauria de fer pensar en els forats del sistema de reinserció.  

Destaquem:  

- joves tutelats que des de petits han fet un llarg recorregut per centres d’infància fins 
arribar als de reforma: grans carències afectives i sentiments d’abandó profund no 
superat. 

- retorn al medi familiar amb trets molt marginals, amb incapacitat de donar suport el 
jove en el seu nou procés, acompanyat generalment d’un entorn de característiques 
semblants (barri, amistats..), retrobaments amb líders : delinqüència com a mitja de vida 
après des de petit.  

- Trastorn de conducta i toxicomanies no tractats correctament durant el compliment de 
la mesura. 

- I en gran mesura, tots aquells joves que no troben el suport i recolzament addient o al 
qui no se’ls ofereix vincles “prosocials” ja siguin de formació, de treball o de  lleure 
suficients i adequats a les seves necessitats.  

 

És menys notable la reincidència quant es tracta de joves que han complert ja els 18 
anys i han estat escoltats durant el compliment de les mesures, que han rebut atenció 
individualitzada i personal per part del operadors que han intervingut en l’execució, 
fent-los sentir que no són un número més sinó que existeixen com a persones amb 
qualitats i defectes, que la seva vida es suficientment important per viure-la en llibertat. 
Així, valorant les seves capacitats i donant-los un  bon recolzament, oferint-los 
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confiança per assolir compromisos assequibles i esforçar-se per aconseguir-los.   I en 
aquest sentit crec poder afirmar que s’han obtingut resultats molt satisfactoris. 

 

Conclusió: És freqüent escoltar comentaris pejoratius i/o negatius envers la reinserció i 
no deixa d’ésser molt preocupant quan això surt de persones  que treballen com a 
operadors del control social, doncs si els que fem la intervenció no creiem en ella 
difícilment obtindrem resultats positius.  La reinserció del jove no és una tasca fàcil, 
però crec que tots els operadors en exercici del control social/penal actuant amb 
professionalitat, responsabilitat i compromís amb la jurisdicció i recolzament de les 
administracions, permetran obtenir resultats satisfactoris pel joves, que en definitiva són 
part de la nostra societat.  

 


