
Centre d’Estudis Jurídics 
i Formació Especialitzada 
(CEJFE)  

•  8.30—9 h. 

Acreditació i lliurament de la  

documentació. 

 
•  9—9.30 h. 

Presentació. 

-Joaquim Clavaguera 

Director General d’Execució Penal  

a la Comunitat i Justícia Juvenil. 

-Joan Colom 

Subdirector General de  

Drogodependències 

 
• 9.30—10.30 h. 

Les Mesures Penals i l’execució dels progra-

mes de deshabituació. 

-Pius Fransoy 

Cap de l’Àrea de Mesures Penals Alternatives. 

-Pilar Duro 

Responsable de l’Àrea de Qualitat Assistencial 

Subdirecció General de  

Drogodependències 

Agència de Salut Pública de  

Catalunya 

 

 10.30—11 h. Pausa—Cafè 

 
 
 
 
 
 

Jornades de treball 
Dijous, 6 de març de 2014 

Carrer d’Ausiàs Marc, 40 
Barcelona 

• 11—13 h. 

-Tallers: 

1. Circuit de derivació/coordinació 

2. Informes que ens hem d’enviar. 

3. Finalització de la mesura. 

 

 

• 13—14 h.  

Conclusions i Cloenda 

▪Marc Cerón   

Subdirector General de Reparació i  

Execució Penal a la Comunitat. 

Direcció General d'Execució Penal a la  
Comunitat i de Justícia Juvenil 
 Subdirecció General de Reparació i 
 Execució Penal a la Comunitat 
 Àrea de Mesures Penals  

 Alternatives 
 
carrer d'Aragó, 332 

08009 Barcelona 
93 214 01 00 
justicia@gencat.cat 



L’objectiu d’aquesta jor-

nada és presentar el nou 

Protocol de Coordinació 

entre els Centres d’Atenció i Seguiment 

a les Drogodependències i l’Àrea de Me-

sures Penals Alternatives. 

El Protocol ha de ser una eina que facili-

ti la millora de la coordinació entre els 

serveis implicats, per tal de garantir el 

compliment de les competències mútu-

es pel que fa als pacients/penats, i 

d’aquesta manera fer més eficaç  la 

funció de cada estament: el judicial,  el 

terapèutic i el de l’execució. 

La jornada, s’ha d’entendre, també, 

com un instrument per establir uns cri-

teris homogenis en les coordinacions 

entre els professionals que hi interve-

nen, en temes tan cabdals com: la deri-

vació, la informació i els informes als 

òrgans judicials, el procés terapèutic, 

els canvis d’intervenció, els trenca-

ments o el desistiment, les altes, les 

baixes, les segones i terceres oportuni-

tats, i altres d’interès general. 

 

 

L’obligació de fer un tracta-

ment de deshabituació com a 

mesura penal alternativa, fruit 

de la suspensió o la substitu-

ció d’una pena privativa de 

llibertat o de la imposició 

d’una mesura de seguretat, a 

banda de tenir una importàn-

cia cabdal en el procés rehabi-

litador dels infractors, ha po-

sat a prova la capacitat de co-

ordinació dels recursos tera-

pèutics i de l’administració 

pública encarregada de 

l’execució d’aquestes penes i 

mesures. 
 

• Professionals (treballadors socials, psi-

còlegs, etc.) de la Xarxa de Drogode-

pendències i de Salut. 
 
• Professionals del Departament de Jus-

tícia (serveis centrals, centres peniten-

ciaris, equips d’execució de mesures, 

d’assessorament tècnic, equips de me-

di obert i centres de justícia juvenil, 

etc.). 
 
• Altres professionals relacionats amb la 

salut i les drogodependències. 

 

• Inscripcions per correu electrònic a 

mpa3.bcn.dj@gencat.cat , fins el 26 

de febrer, indicant nom i cognoms, 

càrrec i centre o equip de referència. 


