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El nou centre penitenciari de Mas d’Enric del Catllar apareix per sobre dels xalets d'una de les urbanitzacions del municipi tarragoní

ORIOL MARGALEF
Tarragona

E ls interns i els funcio-
naris de la presó de
Tarragona fa anys
que sofreixen les es-
tretors pròpies d’un

centre obsolet, insuficient. Però
més val que hi posin paciència.
La constructora que executa les
obres del nou centre penitenciari
de Mas d’Enric (el Catllar), que
ha de substituir l’actual, acabarà
els treballs a l’estiu. Tanmateix,
la infraestructura no podrà obrir
portes almenys fins al 2013.
Abans d’entrar en funciona-

ment, el Govern ha de solucionar
diverses qüestions que retarda-
ran la posada enmarxa del recin-
te. Això sí, tot i que no n’obtindrà
cap retorn, aquest any la Genera-
litat ja haurà de pagar 11,7 mili-

ons d’euros per dret de superfí-
cie. “No crec que es pugui obrir
el 2012”, afirma el delegat del Go-
vern a Tarragona, Joaquim Nin.
Si no hi ha cap endarreriment, la
presó estarà acabada en uns me-
sos. Però la posada en marxa del
centre penitenciari trigarà molt
més. De fet, Justícia preveu que
tant les connexions com la depu-
ració d’aigües no estiguin enllesti-
des fins a gener de l’any vinent. A
més, posar en funcionament la
presó obliga el Govern a gastar-
se novament diners, i l’erari pú-
blic no dóna per a més.
Els projectes per connectar la

presó a la xarxa elèctrica i a la
xarxa d’abastament d’aigua es
troben en una fase avançada. En
canvi, encara s’ha de resoldre el
tema dels accessos, i sobretot, el
Govern encara ha d’abordar les
decisions més cares i obligades,

obres almarge. Només equipar la
presó costarà 1,5 milions d’euros.
Però, a més, la Generalitat es veu
obligada a satisfer el compromís
adquirit al seu dia amb l’Ajunta-
ment del Catllar de construir una
planta depuradora valorada en
10 milions. El problema és que
l’Agència Catalana de l’Aigua té
molts deutes i pocs diners. Per ai-
xò s’està mirant de redimensio-
nar el projecte.
L’altre escull econòmic per

posar en marxa la presó és la
necessitat de convocar noves
places de funcionaris. La nova
presó és més gran que l’actual, i
no n’hi ha prou traslladant els
189 empleats de Tarragona. Es
calcula que per fer funcionar
Mas d’Enric es necessiten unes
400 persones entre personal de
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L’Ajuntament
deTarragona
reduirà les
ajudes als clubs

LaGeneralitat pagarà aquest any
11,7milionspel centredelCatllar,
perònoel podràposar enmarxa
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direcció, vigilància, tractament i
administració. Crear noves pla-
ces contradiria els anuncis fets
pel propi Govern, en el sentit que
no es convocaran nous funciona-
ris aquest 2012, tal com reconeix
el delegat Quim Nin.
ElGovern voldria treure rendi-

ment a l’equipament, però no
pot. La pressió,mentrestant, arri-
ba fins i tot del Parlament. La
cambra catalana va aprovar la set-
mana passada unamoció presen-
tada pel PSC que demana al Go-
vern que segueixi fent “totes les
obres tècnicament possibles” du-
rant aquest any a la presó del
Catllar.
El nou centre penitenciari és

una actuació prevista al Pla
d’Equipaments Penitenciaris
aprovat pel Govern tripartit l’any
2004, que estableix el tancament
dels centres obsolets, com la pre-
só deTarragona, i planeja la crea-
ció de 6.500 noves places amb
vuit noves penitenciaries.
L’any 2005, el Departament de

Justícia va concretar l’emplaça-
ment de la nova presó de referèn-
cia a Tarragona, i el Catllar, tot i
que s’hi va oposar inicialment, va
acabar cedint davant les prome-
ses de compensacions. En virtut
dels acords assolits, la Generali-

tat no només ha de construir una
depuradora que donarà servei a
diverses urbanitzacions delmuni-
cipi. També ha de pagar l’1% del
valor de l’obra a l’Ajuntament, en
aquest cas, un milió d’euros. I a
més, la presó pagarà l’impost de
béns immobles com si fos
residencial, tot i que no hi està
obligada.
L’any 2009, ambun notable re-

tard sobre el calendari previst, el
Govern va adjudicar la construc-
ció, la conservació i l’explotació
de la presó a la UTE Comsa Con-
cesiones, SL i Emte, SAU per 106
milions d’euros. La constructora
va avançar la inversió, i des del
2011, la Generalitat li ha de tor-
nar els diners amb interessos. És

el que se’n diu un contracte de
constitució de dret de superfície,
o el sistema alemany, una fórmu-
la que es va convertir enmolt po-
pular els últims anys del tripartit,
i que ha servit per pagar escoles,
ambulatoris i tot tipus d’infraes-
tructures d’ús públic. Només
aquest 2012, el Govern esmerça-
rà 50 milions d’euros a Tarrago-
na per pagar equipaments ja aca-
bats, més diners que en obra no-
va.
En virtut del contracte firmat

al seu dia amb aquesta modalitat,
quan el Govern hagi acabat de pa-
gar el centre penitenciari de Mas
d’Enric, d’aquí 32 anys, els costos
financers hauran elevat la factu-
ra de 106,3 milions d’euros fins al
voltant de 500, segons fonts de la
Generalitat.
Les obres es troben en una fa-

se molt avançada, i permeten
fer-se ja una idea del que serà el
dia a dia a la presó. De fet, quan
estigui acabada,Mas d’Enric fun-

cionarà comuna petita ciutat au-
tònoma. S’han construït mòduls
residencials, un mòdul de règim
tancat i un d’ingressos, un edifi-
ci de comunicacions, una infer-
meria, una àrea de serveis amb
magatzems, bugaderia i cuina,
tallers productius, un edifici per
activitats formatives i culturals,
i un poliesportiu. Envoltat de
bosc i de sofisticades mesures de
seguretat, l’equipament tindrà
una superfície construïda de
65.636 m2, sobre uns terrenys de
279.964 m2 que la Generalitat va
expropiar a prop de l’autopista
AP-7.c

La Torre del Pretori, antiga
estructura del Fòrum
provincial de Tàrraco, va ser
utilitzada des del segle XVII
com a centre de reclusió, i a
partir del XIX va servir com
a presó provincial. Les cel·les
podien acollir fins a cent
interns, però va superar de
molt aquesta capacitat
durant i després de la Guerra
Civil. El punt àlgid es va
assolir al 1939, quan l’aparell
repressor franquista hi va fer
encabir fins a 1.361 reclusos.
L’amuntegament, la mala
alimentació i l’escassa
higiene va provocar la
defunció de més de 70.

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Una petita ciutat. Vista aèria de la presó de Mas d’Enric, que funcionarà com una petita ciutat autònoma

Monument de repressió

750 interns
i 400empleats

MIG MILER D’EUROS

Els costos financers
eleven la factura del
centre penitenciari a
500 milions d’euros
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Replantejant
la depuradora

PRESÓ EN ESPERA

SENSE FUNCIONARIS

El Govern necessita
convocar noves places
de funcionaris, i de
moment no pot fer-ho

Uncentre
problemàtic

]El futur centre peniten-
ciari de Mas Enric tindrà
capacitat per acollir 750
interns, el doble dels que
actualment hi ha a la pre-
só del centre de Tarrago-
na. Al nou complex del
Catllar hi treballaran a
més entre 400 i 450 per-
sones, bona part dels
quals funcionaris desti-
nats a les àrees d’adminis-
tració, vigilància i tracta-
ment dels interns.

]“Si no hi ha depurado-
ra, l’Ajuntament no dona-
rà permís d’obertura”.
L’alcalde del Catllar,
Josep Maria Gavaldà,
insisteix en els termes de
l’acord que va firmar
amb el Departament de
Justícia com a compensa-
ció per acollir la presó, i
que recull la llicència
d’obres. La depuradora
projectada ha de donar
servei no només a la pre-
só, sinó a diverses urba-
nitzacions del municipi, i
es va valorar inicialment
en 10 milions d’euros.
Gavaldà diu que amb la
crisi costaria molt
menys.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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ESTEVE GIRALT
Tarragona

L a presó de Tarrago-
na va construir-se a
mitjans del segle pas-
sat, amb capacitat
per a 250 interns.

Avui estan tancats al centre 411
presos, denuncien fonts sindi-
cals (383 presos segons dades del
Departament de Justícia). Qua-
tre presos conviuen a cada cel·la
en un espai de vuit metres qua-
drats, compartint un petit lava-
bo, dormint en lliteres que s’enfi-
len fins a tocar del sostre. “Te-
nim un problema de massifica-
ció, la situació és tercer mundis-
ta, és vergonyós”, explica Àngel
Urbano, representant sindical a
la presó de Tarragona.
La denúncia de superpoblació

no és nova. Durant els últims 10
anys els funcionaris de la presó
tarragonina han alertat que la
massificació provoca conflictes
entre els interns. La falta de fun-
cionaris i la manca d’efectius po-
licials, segons denuncien els ma-
teixos sindicats, converteixen el
centre en “un polvorí”.
Tot i que no s’ha registrat cap

motí, alguns episodis aïllats,
com la violació de tres interns al
llarg de l’última dècada, han en-
cès puntualment les alarmes. El
Tribunal Suprem va considerar
que la massificació a les cel·les
havia generat una situació d’in-

defensió en un dels casos de vio-
lació a Tarragona, al 2001, amb
un pres preventiu agredit per
dos interns amb què compartia
cel·la. Els funcionaris asseguren
que si no hi ha més conflictes és
per l’experiència del personal, la
majoria amb més de 20 anys de
carrera a la mateixa presó. La si-
tuació els últims anys asseguren
que ha anat a pitjor, després de
superar, de llarg, el sostre dels
300 interns.
Que la presó de Tarragona ha

quedat petita i obsoleta ho ha re-
conegut als últims anys pràctica-
ment tothom, des de la direcció
del centre al Departament de
Justícia. Tots hanmarcat el tras-
llat a la nova presó deMas Enric
com una necessitat urgent. Les
veus crítiques s’han accentuat
ara amb lamobilització dels fun-
cionaris contra la rebaixa dels
sous i l’anunci que el nou centre
no s’obrirà a curt termini.
Els sindicats han aprofitat per

denunciar que lamanca de segu-

retat, mitjans i personal facilita
l’entrada de droga a la presó de
Tarragona, amb paquets d’hai-
xix que sobrevolen els murs ex-
teriors i arriben fins al pati de la
presó. “Entren paquets de 600
grams d’haixix; els llencen des
de fora i els interns els recullen
al pati”, denuncia Urbano.
La presó ha envellit al mateix

temps que el seu entorn es trans-
formava urbanísticament, amb
més habitatges i comerç, es-
pecialment després de l’obertu-
ra al 2010 d’El Corte Inglés. De
fet, l’arribada del centre comerci-
al es va condicionar al trasllat de
la presó, que encara segueix
esperant.c

El futur Centre Penitenciari
de Mas d’Enric del Catllar,
situat als terrenys d’un antic
campament militar, es va
començar a construir l’any
2009 i es preveu que les
obres estiguin acabades
aquest any. Els treballs tenen
un cost de 94,3 milions
d’euros. El total de 65.636 m2

edificats permetran internar
fins a 650 homes, 50 joves i
50 dones. La distribució
interior de l’instalació
segueix el model d’altres
presons modernes, com la de
Lledoners (Sant Joan de
Vilatorrada) o la del Puig de
les Basses (Figueres).

Quatre presos
conviuen a cada
cel·la en un espai de
vuit metres quadrats

Quan es va inaugurar l’any
1953, la presó provincial de
l’Avinguda República
Argentina quedava als afores
de Tarragona. Avui forma part
del nou centre de la ciutat, i
només cal creuar el carrer per
comprar a l’emblemàtic El
Corte Inglés. Les instal·lacions
penitenciàries han quedat
obsoletes i fa anys que estan
massificades, fet que ha
provocat tensions de
convivència. La presó es va
pensar per a uns 250 interns,
però a principis de gener n’hi
havia 383, bona part dels quals
són preventius, és a dir, en
espera de judici.

FUTUR
L’antic campament militarAl centre de la ciutat

PRESENT

Massificació
entrereixes

ARXIU

Estat actual d'una de les cel·les de la presó de Tarragona

Presó internacional
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Construïda
a mitjans del
segle passat per
a 250 interns,
a la presó
de Tarragona
hi dormen avui
uns 400 presos

]A la presó de Tarragona hi
conviuen nacionalitats, religi-
ons i cultures diverses. Més
de la meitat dels presos són
estrangers, circumstància
que complica encara més la
convivència al centre, segons
destaquen els mateixos funci-
onaris. Lituans, rumanesos i
russos vinculats a les xarxes

de prostitució i el robatori
de pisos amb magrebins i
gitanos dedicats al tràfic de
drogues o la petita delinqüèn-
cia. La població penitencià-
ria reuneix en un mateix es-
pai a col·lectius a vegades
antagònics. L’evolució de les
nacionalitats a dins l’ecosiste-
ma de la presó tarragonina,

especialment canviant als
últims 15 anys, és una mos-
tra significativa de les noves
formes de delinqüència arre-
lades a les comarques tarra-
gonines. El servei de cuina
de la presó ha intentat adap-
tar-se als canvis, amb un me-
nú especial per als interns
musulmans i els vegetarians.


