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EDITORIAL
PENDRE'S SERIOSAMENT LA REINSERCIÓ
"A fora no m'espera ningú". Ho va dir un pres que ha passat la meitat dels seus 48 anys en
presons. Fa dotze anys que no surt al carrer i ara està a punt d'aconseguir els primers permisos.
Té tres fills, però no l'espera ningú. S'haurà d'espavilar sol i ja ha invertit els estalvis en
màquines de cosir. "amb els meus antecedents, quin banc em farà un crèdit?". Ara està a punt de
reinventar-se la vida, d'aprofitar potser l'última oportunitat de canviar la seva sort.
Donar crèdit a una persona que surt de la presó vol dir prendre's seriosament la reinserció social,
constantment afirmada en públic però no sempre amb una voluntat clara i ferma de permetre-la i
de dur-la a terme amb tots els recursos necessaris per tal de fer-la efectiva.
La gran majoria dels més de sis mil presos que hi ha actualment a Catalunya són reincidents i
multireincidents. I ho són en gran part, perquè no van trobar suport laboral en el moment mateix
d'abandonar la presó.
Haver estat a la presó és encara, als nostres dies, un veritable estigma social. Crec, per aquest
motiu, que els esforços que estan fent moltes entitats privades i les mateixes administracions, en
el camp de la reinserció, topen de ple amb la manca de confiança de la ciutadania i dels
empresaris a l'hora de donar feina a ex-presos. Els entesos diuen que la reinserció no podrà ser
eficaç si, alhora, no es realitza una gran tasca de sensibilització social dels membres de la
societat, dels medis de comunicació parlats i escrits i també de l'Església.
A les acaballes del mil.leni, pendre's seriosament la reinserció esdevé una tasca prioritària per a
tots i, en especial, pels creients. Una tasca prioritària que aposti d'una manera concreta i
evangèlica per la causa de la reinserció, amb propostes concretes de integració social i laboral a
les persones que surten de la presó sense possibilitats per a poder refer la seva vida.
Andreu Oliveras

N.B. Recordem, que estem dintre el plaç donat per aportar "noms" al Butlletí. Fins el
30 de juny som a temps de suggerir un nom adequat, que expressi allò que vol ser.
Envieu-ho, si us plau al Secretariat, o be dieu-nos-el per telefon.
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ASSOCIACIÓ PER A LA REEDUCACIÓ I LA
REINSERCIÓ SOCIAL "LLIGAM"

EXPERIÈCIES

Com en els drames clàssics hi ha tres actes. El títol: Acollida.

1er) A l'Agost del 1992, un grup de voluntàries del CP de Dones veia
la urgència de tenir un pis per poder acollir les internes, sobretot les
estangeres, que no podien gaudir dels permisos de sortida per manca
de lloc on anar. Una congregació religiosa, que també hi col.laborava, va oferir un pis amb quatre
places, al carrer la Cadena. Recordem amb afecte les persones allotjades en aquells inicis; la Samia
encara es fa present cada any per Nadal. En haver de deixar aquest pis perque la congregació el
necessitava, les voluntàries ens vam plantejar què fariem.
2on) I vam continuar. Diverses persones ens hi van animar. Al maig del 1994 ens vam constituir en
Associació, "Lligam", per tal de donar una base legal i entitat jurídica a les nostres intencions, i així
poder demanr subvencions. Vam llogar un pis amb una cabuda de set persones, darrera el parc de
l'Espanya Industrial. Durant aquest temps hem trobat molta solidaritat i col.laboració, per part de
Càritas, de grups parroquials, de comunitats cristianes,
d'amics,... fins i tot de la Unió Europea. Mentrestant hem
seguit amb el conveni amb la Direcció General de Serveis
Penitenciaris. I hem comptat amb una subvenció de
Benestar Social. Així hem anat tirant endavant el nostre
objectiu: el desenvolupament d'un programa de reinserció
per a dones que han estat o estan privades de llibertat i
que, en la immensa majoria dels casos, tenen greus
problemes de marginació social. Pretenem tallar el cercle
viciós: fet delictiu - presó - llibertat - nou fet delictiu presó - llibertat - ... Creiem que una vida de grup reduït,
basada en el respecte i valors de cadascuna, pot fomentar
sistemes de valors socials i de convivència diferents als
de la presó, que són bàsicament de competència o de
lluita entre elles. I quant al seu futur, tractem de prepararles i recolzar-les per tal que puguin iniciar una vida
autònoma.
El número de casos atesos l'any 1996 ha esat de 32; 16
provinents del CP de Dones i els altres 16 del CP Brians.
Són moltes persones, cadascuna amb la seva problemàtica
peculiar. Tot plegat no és fàcil i, com sempre, hi ha goigs i ombres.
3er) El goig més recent: al maig d'enguany estrenarem una casa amb planta baixa i dos pisos al mateix
barri de Sants (C/ Valladolid, 30, 08014 de Barcelona). Ha estat cedida per una Fundació Privada. El
projecte actual és seguir acollint com fins ara. Després n'hi poden haver d'altres. No és doncs, cap final
feliç perque confiant, dia a dia, seguirem caminant.
Assumpta Sesma
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INFORMACIONS
PENSEM-HI
* 3era Conferència Europea dels Consiliaris de
Presó.
Tindrà lloc a Suècia del 6 al 12 de maig.
És una conferència ecumènica en la qual, fins ara,
hi ha hagut molt poca presència i participació
catòlica, i els catòlics que hi han participat han
estat de l'Europa Central o del Nord. Del Sud, en
canvi, no hi ha hagut representant.
En aquesta 30 conferència sí que hi haurà
representant d'Espanya; ho és l'Andreu Oliveras, a
proposta del "Secretariado Nacional de Pastoral
Penitenciaria".

"CADA VEGADA MÉS JOVES
CONSUMEIXEN DROGUES DE
DISSENY"
Cada vegada més joves consumeixen
drogues de disseny, joves que per passar-ho
bé, necessiten aïllar-se del món en una
discoteca plena de fum, amb la música
ensordidora, beure alcohol en quantitat,
barrejat amb el consum de pastilles.
El doctor Narcís Martí, director del Centre
Català de Solidaritat de Barcelona per la
rehabilitació dels drogoaddictes, és
conscient que cada vegada hi ha nois més
joves amb greus addiccions de cap de
setmana, que espera poder atendre des del
CECAS.

* Curset de Formació Jurídica.
A càrrec del grup de "Juristes Roda
Ventura", continúa els tercers dimarts, dies
20 de maig i 17 de juny, a les vuit del
vespre al local del SEPAP.

- Dr. Martí, quin és el perfil de les persones
que reben atenció en aquest centre?

* Taula Rodona
Organitzada per la Comissió de Presons de Justícia
i Pau, en el seu Xè aniversari, sobre: EL
VOLUNTARIAT
A
LES
PRESONS
CATALANES, ha tingut lloc el dia 7 de maig al
Col.legi d'Enginyers industrials.

- La majoria són gent molt deteriorada, entre
30 i 40 anys, consumidors d'heroïna per via
intravenosa. Per altra banda, cada vegada hi
ha un fornada més gran de joves que són
addictes a les drogues de disseny (pastilles
barrejades amb alcohol). Per la incidència de
la Sida, el consum d'heroïna està mal vist, en
canvi aquestes drogues de disseny estan molt
de moda en els bars i discoteques. Són
consumidors de cap de setmana que
acostumen a tenir unes bones relacions
socials, laborals i familiars.

* Curset de Formació.
Anunciat pels dissabtes d'abril, s'ha
celebrat a Sant Medir, amb assistència de
23 persones interessades.

* De la Coordinadora.
Com a novetats us informem de la incorporació
d'un nou grup: el de la Comunitat de l'església dels
Caputxins de Pompeia. També ens estem
relacionant amb grups de Cornellà i de Mollet,
com a possibles nous membres.

- Quina mena de tractament necessiten per
desintoxicar-se?
- En primer lloc dir "no" a la droga, després
assistir a teràpies individuals i de grup en el
centre de dia. No cal internar-los en una
comunitat rural perque són persones que
acostumen a estar ben integrades socialment.
(continua a la pàgina següent)
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molt clares: una d'elles és el cost sanitari perque
és evident que una persona que es punxa té una
gran facilitat d'emmalaltir (heroína adulterada,
riscos d'infeccions, etc). En canvi la metadona
es pren per via oral i està controlada
farmacològicament.
Per altra banda, també és evident que baixa la
quantitat de delictes perque ja no hi ha
necessitat de robar per aconseguir l'heroïna.
Però la metadona continua essent una droga,
segons definició de l'OMS, perque provoca
dependència i amb el temps s'ha d'augmentar la
seva dosi per aconseguir els mateixos efectes.

PENSEM-HI
(ve de la pàgina anterior)

- En què consisteix el projecte de CECAS ?
- Intentem que les persones abandonin el
consum de qualsevol tipus de droga; en alguns
casos han d'assumir un tractament mèdic.
Droga és un concepte que no es refereix només
a la substància, sinó que hi ha molts factors que
pesen com: amics, diners, la concepció que un
té de la vida, el barri, la família, etc. Si
s'elimina la substància però no es modifica
aquest cercle, llavors l'anella torna a asfixiar
l'individu; per això hi ha tants pocs èxits en el
tema de les drogodependències. Des del centre
de dia intentem que el malalt canviï els seus
hàbits socials: que a casa seva respecti uns
horaris i que en el Centre participin a les
teràpies individuals i grupals i a altres activitats
com la neteja, la cuina, etc...

- És possible deixar la droga del tot ?
- És possible desenganxar-se del tot, però els
professionals no tenim tanta incidència en el
malalt com sembla; és la pròpia persona que ho
ha de decidir. Normalment quan estan sota
l'influx d'aquestes substàncies, els costa molt
fer-ho; a vegades pensen deixar-ho en
situacions d'urgència, quan estan molt
malalment.
El programa influeix en un 30% però el 70%
restant depèn de la força de voluntat de la
persona.

- El CECAS no admet els programes de
manteniment amb metadona. Per què ?

- Quins són els moments més crítics del procés
de desintoxicació ?

- Estem en contra que la gent prengui qualsevol
substància que crei addicció. Últimament hem
visitat diverses vegades els equips de treball de
"Progetto Uomo" de Roma, i hem vist que allà
estan treballant amb metadona amb la intenció
que en un futur breu les persones que la prenen
comencin el programa lliure de drogues. A
Catalunya no hi ha experiències d'aquest tipus i
a nosaltres ens agradaria copiar aquest model.

- Deixar el consum de drogues genera una certa
angoixa. Ara bé, cap persona que ha deixat la
droga sense ajuda de cap fàrmac s'ha mort. És
més dificil canviar de vida per l'ambient que els
envolta: quan surten al carrer els la tornen a
oferir... Han de renunciar a moltes coses: als
porros, a l'alcohol, a relacionar-se amb els
grups d'amics que en consumeixen. Abandonar
tot aquest món provoca una sensació de buit
que han d'omplir d'alguna forma coherent.

- Per què creu que els governs afavoreixen el
consum de metadona ?
- Els americans deien que els programes de
manteniment amb metadona tenen unes
vessants

Glòria Carrizosa
(extret de "Catalunya Cristiana" 4-I-96)

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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