
ELS CENTRES PENITENCIARIS A 
CATALUNYA: 
Una visió global 



Objectiu 
Amb aquest estudi hem volgut representar de manera àgil, còmoda i 
atractiva per l’usuari l’estat de les presons a Catalunya mitjançant unes 
quantes dades. 

Per aconseguir aquesta fita hem dividit el projecte en quatre seccions: 
Presentació, Història de les presons, Centres Penitenciaris i Estadístiques. 
 
Els color principals del web són el blanc pel fons, el verd per al text, el 
marró obscurs pels enllaços i per el fons de les barres de navegació, el 
marró clar pels enllaços de la barra de navegació i pels gràfics de les 
estadístiques el verd, el marró i el gris. 

D’altre banda, i amb la pujança de smartphones i tabletes per la 
connexió als continguts d’Internet, hem decidit que aquest projecte ha de 
ser adaptatiu i per aquest motiu s’ha fet amb un disseny Responsive 
design.  



Presentació 
Comencem fent la presentació del 
projecte amb uns colors totalment 
diferents dels de la resta del web 
amb l’excepció de la llum verda 
que fa que es pugui visualitzar a la 
penombra una garita del Centre 
Penitenciari d’Homes de Barcelona. 
 

En aquesta secció presentem el 
web mitjançant el títol i el subtítol i 
fent una petita explicació de les 
motivacions i les expectatives que 
vol cobrir aquest projecte. 



Historia de les presons 
En aquesta secció hem volgut apropar a l’usuari, amb una 
petita explicació, a com han evolucionat les presons des del 
principi dels temps fins a arribar al moment actual a 
Catalunya. 
 
Per aconseguir això hem dividit la història en tres parts, 
que segons la seva importància ocupen un espai més gran 
o més petit de temps. 
 
El primer apartat va des del començament dels temps fins 
al final del segle XIX. Aquesta secció ocupa la més gran 
part del temps i a més fa una valoració de les presons a tot 
el món, ja que la informació que tenim sobre Catalunya no 
és massa extensa. 
 
El segon apartat es refereix al segle XX i explica com han 
estat les presons i la política penitenciària a Espanya durant 
aquest segle. És de tota Espanya perquè Catalunya no va 
assolir les competències fins a la dècada dels 80. 
 
L’últim apartat es fa ressò del període que la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament de Justícia ha portat 
el desenvolupament de la política penitenciària a Catalunya. 



Finestra d’història 

Com heu pogut observar a la plana 
principal solament hi ha el primer 
paràgraf de cada tema, que acaba amb 
un enllaç a una subfinestre on es 
desenvolupa el tema tractar. 
 
Quan es clica en l’enllaç “Seguir llegint” 
s’obre una finestra dins del navegador 
de 600px d’amplada i 500px d’alçada 
on hi ha els següents elements: 
 
-  Títol de l’apartat 
-  Botó de tancament de la finestra 
-  Imatge representativa del tema 

tractat 
-  Text complet del tema que es tracta 



Centres Penitenciaris 
La segona secció del web fa un repàs dels centres 
penitenciaris que pertanyen a la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Es mostra una imatge que fa d’enllaç amb una 
subfinestra on estan les dades i una explicació sobre 
el centre en qüestió. 
 

Quan passem el ratolí per sobre de la imatge del 
centre, aquesta imatge es fa més gran, s’ennegreix i 
surt el nom del centre amb el que l’usuari sap que 
està sobre un enllaç. 
  



Finestra dels centres penitenciaris 

Tal com passava a l’apartat 
d’història quan l’usuari clica 
sobre l’enllaç s’obre una 
subfinestra dins del navegador 
de 600px d’amplada i 500px 
d’alçada on hi ha els següents 
elements: 
 
-  Nom del Centre penitenciari 
-  Botó de tancament de la 

finestra 
-  Imatge del centre penitenciari 
-  Text explicatiu del centre 

penitenciari 



Estadístiques 
L’últim apartat és el de les estadístiques, que està 
dividit en dues seccions. 
 

La primera secció es veu a la plana principal i s’ocupa 
de les dades més generals i fa una introducció a les 
altres planes web que s’ocupen de les estadístiques 
per temes. 
 

Totes les estadístiques són interactives, quan el ratolí 
passa per sobre de l’estadística surt una petita 
subfinestra on surt el nom de la categoria, el concepte 
i la dada numèrica. 
 

Podem observar que els usuaris veuen el que és un 
enllaç pel canvi de color del literal i el fons de l’enllaç. 



Altres estadístiques 
Quan cliques als enllaços s’accedeix a diferents 
aplicacions web on estan les estadístiques 
agrupades per diferents conceptes. 
 
Els conceptes que s’han estimat més importants 
per aquesta primera versió del projecte són: 
-  Evolució de la població penitenciària 
-  Perfil soci-demogràfic 
-  Perfil processal-penal 
-  Incidents 
-  Descriptors sanitaris 
-  Permisos 
-  Altres 



Altres de la plana principal 
Barra de navegació 
 
Per no tenir que anar dins de 
la web amb l’scroll del 
navegador s’ha implementat 
una barra de navegació que 
va a cada un dels diferents 
apartats del web. 

Peu de plana 
 

Al peu de plana s’han posat els 
enllaços amb algunes de les 
xarxes socials i el correu 
electrònic. 
 

També s’han afegit els termes de 
la llicència d’utilització del web. 
 



Aplicació per a mòbils 
Amb la gran pujança que estan tenint els dispositius mòbils al nostre entorn s’ha pres la decisió que la 
nostra aplicació sigui Responsive desing, això vol dir que canviarà la seva estructura depenent del tipus 
d’interfície que l’obri. 
 
Els principals canvis són que el títol passa a la barra de navegació, el menú és desplegable i els 
diferents element estan situats en vertical i no en horitzontal com a l’aplicació per ordinadors. 
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