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En primer lloc cal recordar que, parlant en general,
els pobres del Quart Món no es poden convertir ni
canviar de vida perquè tampoc es poden ressocialit-
zar, i, en conseqüència la seva alternativa és afirmar-
se encara més en la pròpia identitat.

El Quart Món està alienat de la societat, que és el
nostre món, però per això mateix també ho està de
l'Església i de la mateixa Paraula de Déu encarnada
en la paraula de l'home. El Quart Món difícilment pot
entendre les nostres paraules i encara més difícil-
ment la Paraula de Déu, i en aquest sentit es pot afir-
mar que en la pràctica aquesta no li arriba. A vega-
des donem molta importància al fet d'aconseguir
impactar amb la Paraula de Déu alguna de les per-
sones del Quart Món i en traiem força conclusions.
Tanmateix, ¿no ens hauria d'impactar més el fet que
la majoria en resti al marge?. I d'aquest fet, no val
també la pena de treure'n conclusions? Aparentment
la major part del Quart Món resta en la foscor, però
això no significa que resti sense Salvació. Fins i tot
potser significa el contrari, es a dir, que hi ha més
Salvació on hi ha més pobresa i foscor.

La presència salvadora de Jesús va molt més enllà,
i va sobretot cap on més foscor hi ha, i encara que la
llum no hi pugui arribar mai.
De manera que els pobres doncs són benaurats; i ho
són perquè són objecte especial de Salvació.

(Extret del llibre El mal lladre de Lluís Ventosa)
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oy Tere. Hace cinco años que soy voluntaria del Sepap en la prisión de
jóvenes, Trinitat, de Barcelona. Por aquel entonces decidí entrar como
voluntaria porque creía que el voluntariado en prisiones era una asigna-

tura pendiente en mi vida, qué podría ofrecer a los otros parte de mis cualida-
des.

Ahora, inevitablemente he de decir que algunas cosas han cambiado en mí.
Podría decir, como aquel libro que: los presos me han evangelizado.

Entrar en una prisión de jóvenes significa entrar en un mundo que no sé por
qué a nadie le interesa publicar. Te encuentras con vidas rotas antes de flore-
cer, con vidas marcadas y destinadas sin remedio al mundo de la delincuencia,
de la marginación.
Muchos os preguntaréis qué hace un voluntario dentro de las prisiones… y la verdad que a veces, la
mayoría de las veces, el “hacer” en la prisión no es tan importante como el ser, el estar.
Podemos organizar actividades de tipo religioso o para aprovechar el tiempo libre, pero lo importante no
es eso. Lo importante es estar allí con ellos. Ellos nos lo reclaman así: el sábado no viniste, o hace quin-
ce días que no vienes… ¡cuánto tiempo sin verte!.

Estar allí, con ellos, escucharles, acompañarles, dialogar sobre lo que vivimos fuera y dentro de la cár-
cel, ayudarles a crecer como personas, contrastar ideas, valores, vivencias religiosas … eso hacemos
los voluntarios. Bueno, eso y mucho más que es difícil explicar brevemente.

El voluntariado exige mucha constancia y responsabilidad. Y no siempre es fácil.
Pero cuando trabajas en equipo, o incluso cuando dejas de ser equipo para
pasar a ser comunidad de amigos… el voluntariado se hace más llevadero.

El voluntariado exige desprendimiento, entrega, serenidad, corazón ardiente,
pero también cabeza fría. Lo digo porque no sería la primera vez que comienzo
el día cargada de planes con mi esposo o con mis hijos, y hay que posponerlos
por mi compromiso con los jóvenes presos. Días en que estás cansada, o no tie-
nes la serenidad que deseas para ir a la cárcel, y hay que hacer un sobrees-
fuerzo para entrar en la prisión: olvidar lo que pasa en tu vida diaria, llenarte de
ánimo y de fe, y atravesar las siete puertas interminables hasta encontrarte con

los presos. Ahora pasaré a ser la referencia, la paz, el optimismo, la dureza y la esperanza de vidas que
no tienen otra referencia que la de los voluntarios.

Y es entonces cuando viene a mi corazón el grito: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo?
¿No ves lo insignificante que soy? Y una vez más, como palabra nueva en cada ocasión resuena en mi
el eco de Jesús: "Ven, Tere, porque estuve en la cárcel, porque estaba solo en el patio, porque nadie me
escuchaba entre pasillos, porque nadie quería mi compañía… y tú viniste a verme, viniste a mí."

Por eso los presos me han evangelizado, los presos me han cambiado, mis hermanos “pringaos”, “tiraos”
de esta sociedad me ayudan a crecer, me ayudan a vivir, dan motivos para agradecer la vida cada día.
Hoy aquí, ahora, estamos viviendo la comunión. Ellos están aquí, y nosotros estamos allí.
Nosotros oramos por ellos y ellos están en nosotros como una segunda piel de nuestro cuerpo, o en rea-
lidad, descubriendo nuestra auténtica piel de creyentes.

Tere Espuña, voluntària del C.P. de Joves

S
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Testimonio en la Pastoral Penitenciaria como
voluntario cristiano

Mi vivencia desde la fe como voluntario en la cárcel de
jóvenes en la Trinidad, empezó hace un año (febrero
2005) de manos del amigo sacerdote Manel Pousa,
que conozco y admiro. Su labor humana, social y
entrega en pro de la juventud pobre, marginada y des-
estructurada en nuestro barrio de Roquetes (Nou
Barris) desde hace más de 40 años, siempre la he teni-
do presente en mis inquietudes de colaborar con res-
ponsabilidad y entrega dentro de mis responsabilida-
des. Al jubilarme de mi trabajo, dispongo de un tiempo
semanal que he puesto a disposición del SEPAP.

Mi destino en el centro penitenciario fue y es el módu-
lo de enfermería. Los primeros pasos y actividades los
realicé con la orientación del P. Manel y Armando, otro
voluntario con mucha experiencia y magisterio para tal
misión. Los dos nos consideramos muy felices de ser
enviados a proclamar la Buena Nueva a los presos. 
(Mt 25,36).

Con el ejercicio de la caridad y amor evangélico, mi
dedicación en ese tiempo semanal que me comprome-
te y que me renueva cada día he ido haciendo camino
escuchando sobretodo, acompañándolos en las activi-
dades que ellos mismos me solicitan y ser soporte de
comprensión en cada una de las historias personales
que les toca vivir desde la falta de libertad. 
Algunos domingos participo acompañando a los presos
que libremente lo desean en la celebración litúrgica de
la eucaristía en el centro penitenciario.

He realizado el curso necesario y específico para ser
voluntario del SEPAP, en el cual he recibido orientación
y formación necesarias para un buen trabajo de cola-
boración en equipo, con los formadores y profesionales
de Tratamiento para una posible rehabilitación en la
sociedad al al cumplir la pena de prisión.
La tarea de anunciar el mensaje de Cristo va acompa-
ñada de la dedicación y compromiso por los más des-
favorecidos, es un signo cristiano. El amor a Dios da el
amor al prójimo, en particular a los más necesitados,
configuración del voluntariado cristiano. 
Concluyo con las palabras de Benedicto XVI en su pri-
mera Carta Encíclica "Deus Caritas est" (sobre el amor
cristiano). El amor es servicio y solidaridad cristiana.
"El amor de Dios por nosotros es una cuestión funda-
mental para la vida y plantea preguntas decisivas sobre
quién es Dios y quienes somos nosotros" (Deus Caritas
est nº2).

Nicolás Saiz Gómez, voluntario del Sepap.

Recordant al germà Adrià, present espiritualment
entre nosaltres.

- Veure la presó com un lloc privilegiat, per viure amb
cada germà l'encontre amb Déu.

- Es el misteri de la creu que cal viure'l amb esperit de
Resurrecció amb Crist.

- Jesús s'identifica amb cada ú dels nostres germans
que estan a la presó. (Mt.25,36) "Era a la presó i vau
venir a veure'm"

- Ells ens esperen...

a visita requereix una actitud acollidora, escoltar
amb senzillesa i atenció... fent present l'AMOR

de CRIST que mai deixa d'estimar a tots els seus fills,
sempre espera i perdona. Invitar a la CONFIANÇA i a
una joiosa ESPERANÇA.

Ajudar-lo a descobrir el valor de la vida - do (regal) de
Déu i el valor del temps, aprofitant-lo, per preparar el
futur que esperen.

Prendre part en les activitats que ofereix el Centre per
créixer en valors humans, culturals i professionals...

- Compartir també mitjançant la correspondència, es
un bon ajut.

- Relació amb les famílies:

ompartir el seu dolor, especialment en moments
difícils... problemes de drogaaddicció, delictes,

judicis, sentencies... Es necessari: acollir amb afecte,
escoltar amb atenció, orientar en allò possible i realit-
zar els contactes necessaris, sempre amb col·labora-
ció amb els respectius equips de tractament.

Preparar l'acollida del fill, espòs... al gaudir de la LLI-
BERTAT, celebrar la joia del retorn...

"Qui de veritat ESTIMA, sempre perdona i espera" 
"No se canse nunca de esperar" V.G. (Las dos frases

son de joven liberado hace muchos años, hoy es
padre de familia).

- I quan no hi ha família....?

lgunes Parròquies i comunitats cristianes, ja
estan implicades, però falten més espais d'aco-

llida - petites llars per viure com una família- durant un
permís o al sortir amb llibertat. També davant la possi-
bilitat d'ALTERNATIVES a la presó.

"Que el germà Adrià que ja viu i gaudeix de la plenitud
de Déu ens hi ajudi"

Sor Genoveva Masip

L
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La mediació penal (II)

3. En quin marc legal s'inscriu?

- Marc supraestatal: normativa europea

Diverses recomanacions del Consell d'Europa insten els estats membres. És especialment significativa la
Recomanació R(99)19, l'article 3 de la qual diu textualment: "La mediació en l'àmbit penal hauria de ser un ser-
vei generalment disponible".
També la Decisió marc del Consell de la Unió Europea de 15 de març de 2001 conté importants disposicions
en el mateix sentit: "Els estats membres procuraran impulsar la mediació en les causes penals, per les infrac-
cions que, segons la seva consideració, es prestin a aquest tipus de mesura" (art.10.1).
El nostre Estat és membre de ple dret de tots dos organismes i, per tant, les seves directrius i normatives afec-
ten directament la nostra pròpia legislació interna.

- Normativa estatal: Codi penal de 1995

El Codi penal de 1995 no recull textualment la mediació, però reconeix una transcendència jurídica destacada
a la reparació. Per tant, la mediació obté un reconeixement indirecte com a eina apropiada per facilitar la repa-
ració voluntària a la víctima per part de l'imputat.

El Codi penal atorga importants efectes jurídics a la reparació:
-  Atenuant genèric de l'art. 21.5: "la d'haver procedit el culpable a reparar el dany ocasionat a la víctima o dis-
minuir-ne els efectes, en qualsevol moment del procediment i amb anterioritat a la celebració de l'acte del judi-
ci oral".
- Diversos atenuants específics de la part especial: art. 319, 321, 325 i 332.
- Possibilitat de substituir les penes de presó d'un màxim de dos anys per les d'arrest de cap de setmana o
multa de l'art. 88: "...quan les circumstàncies personals del reu, la naturalesa del fet, la seva conducta i, en par-
ticular, l'esforç per reparar el dany causat així ho aconsellin...".
- Una interpretació àmplia del Codi penal i de la legislació complementària permet deduir la valoració positiva
de la reparació obtinguda per mitjà de la mediació, a l'efecte de facilitar la suspensió de la pena o possibilitar
l'obtenció de beneficis penitenciaris, en el decurs de l'execució de la sentència. (Llei orgànica 7/2003, de 30 de
juny, de mesures de reforma per al compliment íntegre de les penes.)

4. Quin tipus d'infraccions es poden resoldre mitjançant la mediació?

Com que no hi ha cap norma legal que reguli específicament l'aplicació de la mediació, no hi ha tampoc una
limitació legal quant als supòsits en què es pot aplicar; per tant, es pot entendre que la mediació és útil i pot
ser aplicable, a priori, a tota mena d'infraccions a conseqüència de les quals hi hagi víctimes o persones per-
judicades.

Per saber en quins casos la mediació pot ser útil, però també en quins supòsits la mediació pot obtenir una
transcendència jurídica concreta, hem d'entrar a analitzar la reparació i els beneficis jurídics que té atribuïts,
atès que, com hem dit, la mediació facilita la reparació a la víctima i obté un reconeixement indirecte mitjan-
çant aquesta reparació. Per tant, la mediació pot tenir conseqüències jurídiques concretes en tots els supòsits
en què la legislació li reconeix efecte. 

En aquest sentit, tant l'atenuant genèric de l'article 21.5 com la possibilitat de substituir les penes de presó per
les d'arrest de cap de setmana o multa de l'art. 88, no estableixen un "numerus clausus" d'aplicació, sinó que
valoren la reparació sense delimitar el tipus de delicte;per tant, si es produeix la reparació, els seus efectes
positius (restitutius, rehabilitadors, jurídics, etc.) sorgiran en tot cas independentment del tipus de delicte.
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La mediació penal (II)

Així doncs, a priori no s'ha refusat considerar la possibilitat de la mediació en cap tipus de delicte, tot i que s'a-
precia l'evidència que, segons en quins casos, la mediació té més possibilitats de finalitzar amb èxit i pot com-
portar avantatges més significatius per a les parts. Però, per mitjà de l'experiència pràctica, s'ha fet palès que
aquests efectes positius, tant com la dificultat o viabilitat de la mediació, no depenen tant del tipus d'infracció
penal o de la seva gravetat com de les circumstàncies concretes del cas i de la conflictivitat personal i relacio-
nal existent entre els protagonistes.

En la pràctica, la casuística és molt diversa. Els supòsits més usuals, d'entre els casos treballats entre el
novembre de 1998 i el juliol de 2003, són els que fan referència a: amenaces, coaccions, tota mena d'infrac-
cions penals contra el patrimoni (furts, robatoris amb violència o amb força, estafes, furts d'ús de vehicles,
danys, apropiació indeguda, etc.). També s'ha treballat en casos de lesions, relatius a la propietat intel·lectual,
de maltractaments, contra la salut pública, contra la inviolabilitat del domicili i de trencament de condemna.

4. Quins objectius té la mediació penal? 

Repercussions per a la víctima, l'inculpat, la comunitat i la justícia
El Programa de mediació i reparació té diferents objectius: d'una banda, els que afecten la víctima i l'infractor
que participen voluntàriament i activament en el procés de mediació i, de l'altra, els que afecten la comunitat i
la justícia.

- Per a la víctima: Pot propiciar que es tinguin en compte els seus interessos i necessitats particulars a l'hora
de participar en la resolució de conflictes. Pot ser reparada dels danys i perjudicis morals o materials soferts i
recuperar la tranquil·litat personal. Té l'oportunitat d'expressar emocions i sentiments, explicar-se i ser escolta-
da.

- Per a l'inculpat: Assumeix la responsabilitat de la seva actuació prenent consciència de les conseqüències
per a la víctima. Participa en la recerca de solucions al conflicte i gaudeix d'un marc apropiat per concretar la
manera de compensar i reparar la víctima. Pot afavorir l'aplicació de les circumstàncies atenuants de la res-
ponsabilitat penal, la substitució i/o la suspensió de les penes privatives de llibertat, com també de beneficis
penitenciaris.

- Per a la comunitat: Reforça l'apropament de la justícia als ciutadans, afavoreix formes participatives per a la
resolució dels conflictes i contribueix a restablir la pau social allà on havia estat alterada.

- Per a la justícia: Contribueix a millorar la relació que tenen els ciutadans amb la justícia institucional i, en con-
seqüència, a millorar la seva imatge social, en tant que facilita els processos per a la víctima. La justícia incor-
pora una eina útil per a la individualització de les respostes judicials. Es promouen actituds que prioritzen la
responsabilització i la reparació tot obrint el ventall alternatiu en l'aplicació de la justícia penal, diferents de les
privacions de llibertat. Es disposa d'un mitjà eficaç per promoure que els conflictes es puguin resoldre de forma
àgil i propera a les persones i l'entorn on es produeixen.

5. Qui pot sol·licitar una mediació penal?

· Els imputats per la comissió d'un delicte o falta
· Les víctimes o perjudicats per un delicte o falta
· Els advocats de les parts
· Els jutges o tribunals
· Els fiscals
· Les forces de seguretat
· Altres serveis: equips d'assessorament tècnic, d'execució, d'atenció a la víctima, etc.

http://www.gencat.net/justicia/ciutadans/orientacio/mpenal/mjurpen/pmf/index.htm
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Carta d'entitats cristianes a la jerarquia catòlica i als responsables d'altres esglésies cristianes amb motiu
del dia internacional en suport de les víctimes de la tortura  (26 de juny)

Les entitats sotasignades denunciem la tortura com a pràctica que cal eradicar del món, prohibint-la i sancionant-ne
l’ús. Ens indignen profundament totes les tortures que s’han fet i es fan en el món, tant les més llunyanes de nosal-
tres com les més properes.

Actualment certs governs prenen pretext de la lluita contra el terrorisme per a legitimar la seva particular repressió
vers els grups d’oposició o de les minories. Així, s’obre una important bretxa en el dret internacional vigent que, de
manera absoluta i universal, prohibeix la pràctica de la tortura. 
Actualment, certes forces polítiques consideren legítim de torturar com a mesura de protecció contra el terrorisme.
Les reprovables actuacions que s’han fet en alguns indrets del món (detencions arbitràries, internaments indefinits
sense càrrecs, tortures, maltractaments i humiliacions de presoners, presons secretes....), identificades com occi-
dentals, i malauradament també com cristianes per una gran part del món musulmà, condueixen a la perversió i a
la negació manifesta dels valors fonamentals de respecte a la dignitat humana.

Com va dir el 8 de març del 2006, el Secretari General del Consell Nacional de les Esglésies dels Estats Units,
“declarar que la tortura pot ser necessària per a protegir la nostra seguretat i la nostra llibertat, és una cosa il·lògi-
ca, immoral i profana. És tan esgarrifós com dir que per salvar una població cal destruir-la”.

A l’Estat espanyol, unes 600 persones van denunciar haver patit tortures i/o mals tractes durant l’any 2005. D’altra
banda, són molts els que no s’atreveixen a denunciar-les per por a represàlies, en especial en el món de la immi-
gració i el de les presons. Entre el 2001 i el 2004 van ser imputats 227 membres de les Forces de seguretat de l’Estat
en delictes relacionats amb la pràctica de la tortura. En massa ocasions els agressors es van beneficiar de la impu-
nitat que envolta la pràctica de la tortura i alguns van ser indultats després d’haver estat condemnats amb sentèn-
cia ferma.

Repassant la història, no podem considerar la tortura com un instrument útil per a obtenir la justícia, la seguretat, la
pau. La tortura mai no ha resolt cap problema polític o social de manera segura i duradora. La tortura, a més d’a-
temptar contra la dignitat de la persona, impedeix el coneixement de la veritat, que per a l’actuació de la justícia és
imprescindible i, per contra, facilita la mentida, la delació i la condemna d’innocents. A més, admetre o facilitar la tor-
tura per part de les forces policials equival a obrir la porta a la violència arbitrària i irracional.

En aquest sentit, com en tants d’altres, constatem la saviesa del missatge evangèlic i el valor de la compassió tan
simplement expressat en la Carta als Hebreus, 13,3: Recordeu-vos dels presos com si fóssiu presos amb ells.
Recordeu-vos igualment dels qui són maltractats, pensant que també vosaltres teniu un cos.

Per tot plegat, desitjaríem que la Conferència Episcopal Espanyola, els bisbes de l’Estat i els responsables de les
diferents Esglésies cristianes, fessin sentir la seva veu pública de clar rebuig de la tortura, demanant als responsa-
bles polítics de l’Estat espanyol: una actuació ferma i decidida per a eradicar aquesta pràctica en tots els àmbits
públics de l’Estat (comissaries, centres d’internament, centres de menors, presons, com també en el si de les Forces
armades), que en totes les actuacions de política exterior el respecte als drets humans sigui exigit per a concloure
qualsevol tractat polític o comercial, que els representants de l’Estat espanyol, al Consell d’Europa, a la Unió
Europea i a les Nacions Unides, tinguin una actitud valenta per a condemnar tota falta derespecte als drets humans
sigui on sigui que es produeixi. 

Associació Lligam – Dona (Servei a les Persones) / Centre Ecumènic de Catalunya / Centre Pare Tosca – Amics de l’Oratori, València / Centro Ecuménico Los
Rubios de la Iglesia Evangélica Española, Málaga / Col·lectiu de Dones en l’Església / Col·legi la Salle de la Seu d’Urgell / Colectivo Curas obreros, sección
española / Colegio Bienaventurada Virgen María, de Barcelona / Comissió Permanent de la Unió de Religiosos de Catalunya (CONFER) / Comitè de Solidaritat
Òscar Romero, Tarragona i Reus / Comunidad Carmelitas Teresas de San José, de Barcelona / Comunitat de Benedictines de Sant Benet, de Montserrat /
Comunitat de Benedictines de Sant Pere de les Puel·les, Barcelona / Comunitat de Salesianes de la Casa inspectorial de la provincia de Barcelona / Comunitat
Educativa del Col·legi la Salle, de Berga / Comunitat Germanor, de Barcelona / Comunitat Germans de les Escoles Cristianes la Salle, de Berga / Congregación
de Religiosas Misioneras de Santo Domingo, provincia de España y Portugal / Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar, Barcelona / Delegación Diocesana
de Escultismo de Albacete – Movimiento Scout Católico / Dominicas de la Presentación, provincia España / Escola Técnico-Professional Xavier, de Barcelona
/ Escola Universitària Salesiana de Sarrià, de Barcelona / Fòrum Terrassenc – Nova Expressivitat, de Terrassa / Fundació Alfons Comín, de Barcelona /
Germanes de la Consolació, de Reus i Tarragona / Germanes Oblates, Barcelona - El lloc de la dona / Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
del Hospital de San Rafael, de Barcelona / Institució Xaveriana, de Barcelona / Justícia i Pau, de Girona / Justícia i Pau, de Mallorca / Justicia y Paz, de
Valladolid / Manos Unidas, de Bilbao / Manos Unidas, de San Sebastián / Manos Unidas, de Vitoria / Mans Unides, de Barcelona / Mercedarias Misioneras de
Berriz, provincia de España / Monestir Cistercenc de Santa Maria de Solius, de Girona / Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes
(MUEC) / Parròquia de la Mare de Déu del Carme del Raval, de Barcelona / Parròquia de Sant Paulí de Nola, Barcelona / Parròquia de Sant Pere Ermengol,
de Barcelona / Patronat Filles de la Caritat, de Barcelona / Red África Europa Fe y Justicia (AEFJN), antena Barcelona / Red África Europa Fe y Justicia, ante-
na Madrid / Religiosas Filipenses, de Barcelona / Secretaria de Pastoral Penitenciària de la Província Eclesiàstica de Barcelona / Secretaría Departamento de
Mujeres Iglesia Evangélica Española / Secretariado Social Diocesano Justizia eta Bakea-Donostia,
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Libertad a los 
cautivos

No t’ho perdis!

Us recomanem especialment
el programa de radio
“Libertad a los cautivos” 
que emet Radio Maria cada
dos divendres a les 22:45.

La propera emissió serà el
dia 21 de juliol, i a partir de
llavors cada quinze dies.

De moment aquesta emisso-
ra no es pot escoltar a
Catalunya a través de la
radio, però si que podeu
accedir a ella per internet.

L’enllaç per accedir a Radio
Maria és:

http://www.radiomaria.org/
media/start.asp?SOURCE
=spain&TITLE=spain

Ens plau comunicar-vos, que el
divendres 29 de setembre de
2006, a 2/4 de 8 del vespre,
tindrà lloc a l'Auditori del Centre
Cultural de Can Fabra de Sant
Andreu, l'acte de presentació
de La Plataforma Espai
Penitenciari (:pd9:) i posterior
T a u l a - D e b a t : " E s p a i
Penitenciari", a càrrec de: Toni
Comín, Mercè Basté, Eugeni
Forradelles, David Cuadrado,
Sema Duart i moderat per
Marion Hohn. Clausurarà l'acte
la Regidora del Districte de
Sant Andreu Sara Jaurrieta.
Igualment, durant l'acte és
donarà a conèixer el Manifest
de La Plataforma Espai
Penitenciari (:pd9:), on expo-
sem els objectius d'aquest pro-
jecte. 
Tanmateix, al passadís del
Auditori, trobareu informació
sobre totes les entitats que
donen suport a aquesta iniciati-
va.
Hi sou tots convidats!!!

Plataforma Espai Penitenciari
(:pd9:), Tel: (93 )345 04 65

pd9@mp3.e.telefonica.net

Com arribar:
Centre Cultural Can Fabra

C/ Segre, 24-32
08030 BARCELONA
Tel: (93) 360 05 50

www.bcn.es/canfabra
Bus: 11-35-40-73-b20-n9
Metro: Sant Andreu (L1)

Ja tenim a la vostra disposi-
ció un CD amb tot el materi-
al del Congrés Nacional de
Pastoral Penitenciària que
va tenir lloc a Madrid dels
dies 16 al 18 de Setembre
de 2005. 
Si voleu una còpia del
material podeu trucar al
SEPAP o escriure a:

sepap_bcn@yahoo.es 

i us el farem arribar.

Dins del CD podreu trobar:
1.Pregàries. 
2.Ponències escrites.
3.Ponències gravades. 
4.Power-point. 
5.Conclusions. 
6. Fotografies. 
7. Actes del congrès.

Un pou 
d’informació

Plataforma espai
penitenciari

Una bona 
iniciativa



...  I  PRENEU  NOTA

Us anunciem les dues dates d’i-
nici perquè estreneu l’agenda del

proper curs 2006-2007.

7 d’octubre de 2006, Assemblea de
Catalunya (Terrassa ?)

4 de novembre de 2006, Assemblea del
SEPAP de Barcelona (Seminari)
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FEM MEMÒRIA DELS ACTES VISCUTS DURANT EL CURS

OCTUBRE 2005
7 Eucaristia d’enviament dels voluntaris de Pastoral Social
8 XII Jornada de Pastoral Penitenciària a Vic.

NOVEMBRE 2005
5 Trobada d'inici de curs dels voluntaris del SEPAP (Seminari de Barcelona).
26 Trobada d’entitats cristianes pel Quart Món.

GENER 2006
21 Recés per a voluntaris de Pastoral Social. (Seminari Salesià MARTÍ-CODOLAR) de 9:30 a 13:30.
Avda. Vidal i Barraquer,1. Metro Montbau (Línia 3).

MARÇ 2006
4 Recés per a voluntaris de Pastoral Social  (Seminari Salesià Martí-Codolar) de 9:30 a 13:30. Avda.
Vidal i Barraquer,1. Metro Montbau (Línia 3)

MAIG 2006
15 Pregària "Des del món de les presons". 15 de maig, a les 20.45h a L'ESGLÉSIA del Sagrat Cor.
Jesuïtes de Casp (Casp, 27. Barcelona).
27 Assemblea de final de curs. (Seminari de Barcelona de 9:30 a 13:30).

CURSOS DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Novembre - Desembre 2005. Febrer - Març 2006 . Maig 2006 . Juny 2006

BON  COMIAT  ...BON  COMIAT  ...


