Mesures Penals Alternatives del Camp de Tarragona fa una trobada als Serveis
Territorials de Justícia a Tarragona amb una desena d'entitats que col·laboren
amb el programa de Treballs en Benefici de la Comunitat al Tarragonès
10/05/2019 16:50

Avui, 10 de maig, s'ha realitzat una trobada conjunta entre els diferents agents que intervenen en
l'execució de mesuires penals de Treballs en Benefici de la Comunitat -TBC- als ST de Justícia a
Tarragona. En aquesta sessió, hi han participat un total de 10 entitats (tant públiques com privades del
tercer sector), representades per 11 persones entre càrrecs polítics, responsables dels equipaments i
tècnics que estan amb les persones penades a TBC durant el compliment de la mesura. Per part de
l'Equip de Mesures Penals Alternatives -MPA- Tarragona Nord, hi han assistit els cinc Delegats
d'Execució de Mesures de la zona, la coordinadora de l'equip, la Cap de Secció dels Serveis Socials de
l'Àmbit Penal i la gestora de recursos de MPA del Camp de Tarragona.
En la sessió, primerament s'ha agraït la col·laboració de les entitats, que formem part indispensable
d'aquest engranatge de la justícia restaurativa en la comunitat i s'han repassat algunes dades rellevants
de les MPA a Catalunya durant el 2018, remarcant les 462 persones que han complert una pena de TBC
a la comarca del Tarragonès durant el 2018 i que han revertit en un total de 80.940 hores de treballs
a la comunitat, realitzant tasques de suport a entitats del seu entorn.
Així mateix, s'han pogut repassar els aspectes clau durant el compliment de les mesures, remarcant la
importància de la coordinació entre els Delegats d'Execució de Mesures i les entitats, s'ha
repassat el protocol en cas d'accidents, i després s'ha obert el torn de paraula a les entitats. En general,
totes les entitats valoren molt positivament la seva participació i col·laboració en el programa de TBC i
s'han mostrat entusiasmats amb aquest espai de treball nou i que anirem repetint de manera anual.
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