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EDITORIAL
TORNAR A NÈIXER
Diuen els anglesos que ningú no és home de debò si no neix dues vegades; no ho és fins que una
circumstància o un esdeveniment no li fa pendre consciència d'allò que és, del que cerca, del
que vol. Si això no es donés, només vegetaríem, segons la dita anglesa.
El dia que una bomba d'aviació destruí la cambra on dormia una persona molt coneguda, quan
encara no feia un minut que n'havia sortit, molts li deien: "Has ben tornat a nèixer. Has estat a
punt de perdre la vida i només has perdut la casa"; i hom es va adonar de debò del que tenia.
Adonar-se de debò del que hom té, és tornar a nèixer. I podem tornar a nèixer moltes vegades¡
El nostre butlletí torna a nèixer en aquesta primavera pasqual. I torna a nèixer no sols com una
publicació sinó com el caminar del nostre col.lectiu. I torna a nèixer com una eina que ens fa
presents els uns als altres. I torna a nìexer perque necessitem espais i trobades per compartir les
experiències i vivències amb els altres; anar traçant el camí sentint-nos responsables de tots. I
torna a nèixer per fer pinya, formar un grup, no anar per lliure ni sol, sinó ben implicats en un
mateix projecte de vida.
El nostre butlletí torna a nèixer: és una bona notícia de Pasqua, en un món ple de notícies tristes.
Nèixer de nou és un compromís seriós, lletra viva, tant més viva si no deixem que sigui només
una publicació.
Andreu Oliveras

N.B. Ens agradaria que el Butlletí tingués un nom. Un nom que expressés
precisament això que vol ser: espai de col.laboració verdadera, d'intercanvi
d'experiències, de problemes, de solucions, d'estímul de tots plegats en l'exercici de
la caritat envers el món penitenciari.
L'hem buscat i fins ara no l'hem trobat, o no ens ha acabat de satisfer.
Entre tots potser serà més fàcil que el trobem. Penseu-hi i si teniu alguna idea,
comuniqueu-nos-la, si us plau.
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ASSOCIACIÓ JAUME PINEDA, DE MATARÓ
SEGUIMENT DELS PRESONERS EN LLIBERTAT
Una de les finalitats de la nostra Associació, d'acord amb els
Estatuts de la mateixa, és el seguiment i la reinserció del reclús a
partir de la seva llibertat. Jo diria que és aquest un dels treballs més
difícils i delicats de la nostra Associació i crec que ho és també de tot
treball pastoral penitenciari.
Fa encara poc temps que estem implicats en aquest treball de pastoral penitenciària, vinculats al
SEPAP. La nostra experiència és encara molt minsa, però podem dir que ja estem intentant fer quelcom.
Procurem primer conèixer el presoner quan encara està internat en el centre penitenciari; això ens
permet entrar d'una manera més fàcil amb ell quan surt en llibertat; també hem procurat entrar en
contacte amb la seva família. Quan sabem que ja està en llibertat l'anem a visitar o ell ve a nosaltres
(dos dies a la setmana estem en un despatx per atendre'ls, com també a llurs famíliars); procurem fernos càrrec de les seves necessitats i posar-nos al seu costat, si volen, ja que algú ens diu que ja és prou
gran per espavilar-se sol; i això ja sabem que significa. Si es tracta d'algú que estigui implicat en el
consum de drogues o alcohol, els posem en contacte amb els Departaments especialitzats amb
drogodependència o alcoholisme. També mirem d'ajudar-los a trobar feina, sigui a través dels Serveis
Socials de l'Ajuntament, o bé a través de contactes personals amb empresaris cristians que puguin fer-se
càrrec de la situació. Aquesta és una feina que hem encetat ara. Estem treballant per trobar una casa o
un pis on els puguem reunir per compartir amb ells moments de lleure o bé problemes qeu se'ls hi
puguin plantejar.
Portar a terme aquesta feina, exposada aquí esquemàticament, no és gens fàcil; comporta molta
paciència, molt de temps i una gran dosi d'estimació, de servei i de comprensió.

EXPERIÈNCIES

Josep Mª Oller, escolapi, Associació Jaume Pineda
Mataró
NOTA: L'Associació Jaume Pineda és al C/ St. Josep, 18-20 de Mataró, els dilluns i dijous de 18 a 19'30 (el
telefon del Pare Oller, qui us en pot donar referència, és el 796.35.01)

NOTÍCIES DE LA
COORDINADORA

1) L'establiment d'un nou grup: el de la
Parròquia de sant Abraham.
2) L'ampliació del grup de la Parròquia de Sta.
Maria del Gornal, que amb el de la Parròquia de
St. Joan Baptista de l'Hospitalet, formen l'inici
d'un nou grup arxiprestal.
Creiem que per a tots és una bona notícia.
D'altra banda hem continuat fent xerrades i
trobades en diverses parròquies. És una tasca
que requereix certa dedicació però que estem
molt animats a continuar realitzant per tal de fer
present la posició de l'Ésglésia davant el tema
de les presons, els empresonats i les seves
famílies; i sensibilitzar i oferir la possibilitat de
treballar en un grup, a totes aquelles comunitats
que hi estiguin interessades.

Durant aquest curs també hem continuat les
nostres trobades intentant mantenir l'objectiu de
ser ponts entre el SEPAP i els grups i entre els
mateixos grups.
Aquesta funció, una fita llargament reclamada
en trobades i assemblees d'anys anteriors, la
valorem de cabdal importància, no només per
acostar el SEPAP als grups, sinó per
l'intercanvi d'experiències i el valor afegit que
els grups es van aportant entre ells, la qual cosa
es desprén d'una participació activa i oberta per
part dels assistents.
A més tots els grups anem revisant l'assoliment
d'aquells objectius que nosaltres mateixos, des
de
la Coordinadora decidírem treballar. Tenim
dues novetats a remarcar:
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EL QUE HEM FET I EL QUE FAREM
►

El Sepap ha col.laborat amb Cristianisme i Justicia, en
la preparació i portada a terme d'un curset-seminari
sobre el nou Reglament Penitenciari. Ha comptat amb
un bon nombre de participants, molts d'ells sense una
participació activa en el món penitenciari, la qual cosa
ens palesa l'interés d'aquest tema en la societat general.
Els ponents han estat personalitats importants en el
camp penitenciari, la qual cosa ha fet que el llistó de
qualitat d'aquest curset sigui força elevat.

►

Els propassats dies 3 i 4 de febrer va visitar Barcelona el coordinador de la Pastoral
Penitenciaria Catòlica a Europa, Sr. MARK KUBAJAK, Capellà de presons a Luxemburg.
Hospedat a la LLar Mercedària, fou atès a l'arquebisbat per Mns. Pere Tena (en absència del Sr.
Cardenal); al SEPAP ho fou per Mn. Andreu Oliveras; a la Direcció General pel Sr. Ignasi
García Clavel, Director General.
Va visitar detingudament el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona (Wad-Ras) i va
participar en el II Seminari de Pastoral Penitenciària organitzat pel grup parroquial de Pastoral
Penitenciària de "Sant Abraham".
A la fi de la seva visita Mark Kubajak va declarar: "Estic impressionat tant pel treball dels
capellans de presons com per la tasca que realitzen els voluntaris a les presons i parròquies. La
inserció a les parròquies no existeix a la majoria dels països d'Europa i tampoc compten amb el
recolzament que tenen aquí. És innovador i estic feliç d'haver pogut conèixer el plantejament i
la filosofia que té la Pastoral Penitenciària en aquest país".

►

El recés: El dia 15 de febrer d'enguany va tenir lloc el Recés que s'havia anunciat, dirigit per
Mn. Josep Mª Gómez, diaca.

►

El dimarts 18 de febrer, també com s'havia anunciat, va començar el curset de Formació
Jurídica, a càrrec de membres del Grup de Juristes Roda Ventura, que continuarà cada tercer
dimarts de mes, fins al juny inclós. Es realitza a la séu del SEPAP.

►

Els primers dissabte de cada mes, a partir de març, hi ha una pregària comunitària de 10 a 12
del matí; el grup es reunirà a l'església de la Parròquia de Sant Andreu (Plaça Orfila de
Barcelona).

►

El mes d'abril hi haurà un Taula Rodona organitzada per la comisió de presons de Justicia i Pau,
sobre experiència de voluntaris.

►

El dia 10 d'abril a 2/4 de 10 del vespre, als Caputxins de Sarrià (C/ Cardenal Vives i Tutó,
n116), hi haurà una sessió sobre la Comunitat cristiana i els presos.

►

Els dissabtes 5, 12, 19 i 26 d'abril, de 17'00 a 19'30, tindrà lloc un curs destinat al voluntariat, a
la Parròquia de Sant Medir (C/ Constitució, 17 de Barcelona). En les quatre sessions es
presentaran alguns dels temes més essencials que cal conèixer: socio-psicologia dels
empresonats; Drets i deures del voluntari; Església, societat i presó, funcionament d'una presó...
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La formació teològica a la que ens
referim és la pròpia d'una teologia sapiencial.
Aquesta teologia consisteix en el coneixement
intern i en l'acolliment de l'amor de Déu, que
se'ns ha manifestat en Crist i que continua
actuant en el silenci de la vida diària per mitjà
de l'Esperit. El coneixement sapiencial cultiva
les idees que alimenten la intel.ligència, però al
mateix temps escalfa el cor per tal de dur a la
pràctica allò que hem descobert.
La formació pastoral és la recerca dels
camins i de les mediacions adients per a fer un
pont entre les persones reals i la tendresa de
Déu manifestada en Crist. El "pont" no és altre
que la mateixa vida dels implicats en la pastoral
penitenciària. Aquesta vida és la realitat
personal de cadascú i la realitat eclesial que ens
fa Poble de Déu i Sagrament de la salvació,
quan actuem des de la consciència de pertànyer
al Cos Mistic del Crist. Aleshores, el que es fa
present en el món penitenciari a través dels
preveres, religiosos i laïcs que hi actuen és el
Crist que segueix guarint i acompanyant les
persones vers la salvació.
És llavors quan ens anem adonant que,
en definitiva, la pastoral penitenciària -- la
prevenció, l'actuació en l'etapa d'internament i
la reinserció-- és una pastoral de la justícia i de
la llibertat. És una pastoral de la justícia perquè
intenta restablir la veritat, el bé i l'amor. És una
pastoral de la llibertat perquè, al mateix temps
que realitza aquest compromís transformador,
manifesta l'amor de Déu present i actuant en
l'interior de la vida personal i de la història
humana.

PENSEM-HI
Pastoral penitenciària i formació permanent
La pastoral pentitenciària té com
objectiu fer present el Crist i la tendresa de Déu
a l'interior del món penitenciari. Aquesta
presència eclesial, exigeix una experiència
espiritual compromesa en la prevenció de les
causes que porten a l'existència de les presons i
en la recerca de camins efectius per a la
reinserció.
La pastoral penitenciària és una pastoral
que afecta a molta gent: les víctimes de
qualsevol tipus de violència, els interns en els
centres penitenciaris, els funcionaris que hi
treballen, les famílies i les parròquies de tots
plegats.
Aquesta no és una tasca pastoral fàcil i,
per això, demana una preparació adequada i una
formació permanent. Aquest esforç de
preparació i de formació permanent, no
consisteix solament en assolir uns recursos
assistencials, pedagògics i tècnics, sinó en viure
una espiritualitat profunda.
Per tal d'alimentar aquesta espiritualitat
ens cal una atenció adequada a la formació
antropològica, teològica i pastoral dels qui hi
participem.
La formació antropològica consisteix en
el coneixement i l'estima de les persones,
situades en la seva realitat concreta, a fi de
poder establir un veritable diàleg que generi
comunicació. Això es concreta en un treball
continuat d'observació dels recursos interns, de
les necessitats i dificultats de les persones, del
seu medi ambient i de les estructures socials.
L'observació genera una anàlisi i porta a fer una
opció transformadora.

Ramon Prat i Pons

Recordem que per a qualsevol informació ó qüestió, el Secretariat està obert el dilluns,
dimecres i divendres de 16 a 19 hores. El nostre telefon és el 349.98.15
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