
 
 
 

Mare de Déu de la Mercè,  
Mare dels captius,  
Mare dels presos.  
 
T’ENCOMANEM... 
 

- els interns/es que no tenen visites, o que tenen la família lluny. Visita’ls... 
- els interns/es que estan enganxats a la droga. Trenca’ls les cadenes... 
- els interns/es que pateixen malalties físiques i mentals. Agombola’ls... 
- els interns/es que oprimeixen, que manipulen, que s’aprofiten dels altres interns. 

Toca’ls el cor... 
- els interns/es que estan deprimits, tristos, que se senten enfonsats i rebutjats. 

Dóna’ls confiança... 
 
- els funcionaris/es que no creuen que les persones puguin canviar. Dóna’ls fe... 
- els funcionaris/es que se senten cremats del seu treball i els costa ser amables i 

respectuosos. Dóna’ls forces... 
- els funcionaris/es que saben somriure als interns i tractar-los com a persones. 

Motiva’ls a seguir així... 
 
- els Equips de Tractament que estan desbordats de casos a atendre. Dóna’ls 

sensibilitat i capacitat de personalitzar... 
- els voluntaris/es, capellans i entitats que col·laboren amb les presons i que es 

desanimen per tantes dificultats que troben. Anima’ls a ser portadors 
d’esperança, d’aire fresc i pur... 

- els responsables de les presons que veuen i viuen l’aglomeració indigna que hi 
ha en els centres penitenciaris. Motiva’ls a alçar la veu i a denunciar-ho sense 
por... 

 
- els responsables de les presons, condicionats per pressupostos, per polítiques 

de govern, per relleus constants, pels mitjans de comunicació, per la policia, pels 
jutges, per pròpies idiosincràsies. Protegeix-los perquè siguin veritables 
defensors dels drets fonamentals dels interns...  

 
 
- els jutges/ses obligats a aplicar la Llei 7/2003 sobre la Reforma Penal que oblida el 

principi de reinserció i opta pel càstig i l’enduriment  de les penes, provocant 
l’actual saturació de les presons. Motiva’ls a rebutjar unànimement l’aplicació 
d’aquesta llei... 

- els jutges/ses que critiquen públicament i amb valentia la Llei de Reforma Penal, 
els Centres d’Internament d’immigrants, l’aplicació injusta de les lleis i 
procediments penals. Dóna’ls coratge per mantenir-se ferms... 

 
- a la ciutat de Barcelona, a la societat catalana. Que sigui capaç fins i tot de creuar 

el mar per alliberar un captiu, com feren els primers devots de la Mare de Déu de 
la Mercè fa 800 anys. 

 
Capellania del C.P.H. Barcelona “La Model” 24-09-06 

Pregària a la  
Mare de Déu de la Mercè 



 
 
 
 


