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TEXT ORIGINAL DE L'USUARI:
Quan em van demanar que escrigués sobre el que era la Criminologia i la meva pròpia vivència vaig tenir
dues sensacions contràries: de primeres em vaig sentir gratament sorprès perquè em donaven l'oportunitat
d’explicar quina és la ciència que estudio i de la qual m’agradaria viure en un futur; però per altra banda
també em va entristir veure que encara ens queda molt camí per fer. Per això considero oportú fer una
síntesi de la meva experiència com a estudiant de la ciència criminològica (i com a futur professional de la
mateixa) ja que aquest camí que he decidit recórrer només es pot denominar d’una única manera:
gratificant.
Per començar, s’ha de definir la Criminologia com aquella ciència que investiga l’aparició i comissió de
conductes antisocials i/o delictives, per així poder gestionar de manera eficient les conseqüències
produïdes per tals conductes. La Criminologia, a més, pot desenvolupar polítiques públiques de seguretat i
prevenció per tal d’afavorir la dissuasió del fet delictiu o, com a mínim, disminuir-ne les possibilitats de
consumar-lo.
Actualment sóc el tresorer de l'Associació Interuniversitària de Criminologia (“AIC”) i membre del Consell
d’Estudis de Criminologia i Investigació Privada de la Universitat de Barcelona.
Ara bé, la magnificència d’ésser estudiant en criminologia, a nivell personal i al marge del meu càrrec a
nivell normatiu, prové del fet de poder compartir coneixements i vivències amb altres persones, tant dins
com fora de l’àmbit universitari; persones que treballen molt dur i amb la mateixa motivació que un servidor
per la disciplina la qual volem defensar i donar a conèixer cada dia una mica més: poder mantenir contacte
amb persones de Plataformes que reivindiquen que hi existeixi una reinserció social efectiva, treballant
dins i fora de les presons, vetllant pels drets dels presos i altres persones que han comès errors al llarg de
la seva vida però que estan disposats a fer un canvi. També conèixer altres personalitats del món polític
molt propera a diferents consellers de l’anterior legislatura (de Justícia, d’Interior) i fins tot la Presidenta del
Parlament de Catalunya i el mateix President de la Generalitat, juntament amb una visita que vam fer uns
companys al Parlament.
Aquesta, entre d’altres experiències, corroboren com la Criminologia certament té cabuda no només en
l’àmbit penitenciari, sinó també dins l’esfera política i social. Així mateix, aquestes vivències fan augmentar
el nostre coneixement i la nostra formació com a futurs criminòlegs, formació que no hagués estat possible
a través dels llibres o les classes.
Com a criminòlegs, com a professionals de la disciplina, que apostem pel coneixement científic, hem
d’ampliar la nostra experiència i ens hem de donar a conèixer, ara més que mai, com a professionals
vàlids en molts àmbits. I amb determinació ens hem d’anar obrint portes cap a un futur laboral actualment
incert, sense esperar que altres ho facin per nosaltres.
El nostre repte i les nostres fronteres són el món!
Signat*: Jaume Hombrado Trenado
Vallirana, 3 de novembre de 2013
(*) Amb autorització per a la seva difusió
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