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Que fort, perdre la llibertat!
Enviada per xvalls2 el 28/Feb/2015 - 05:48

Seguim desgranant la programació pedagògica del Projecte Comunitari Lledoners. Un grup d’alumnat,
representatiu dels centres participants, hem visitat el centre penitenciari, "tota una petita ciutat". Ens va donar la
benvinguda el director i subdirector: “aquest centre és vostre, està al servei de la comunitat ... Avui trencareu
estereotips ... Els interns són persones com nosaltres, sovint han tingut males cartes a la vida ... Ajudeu-nos a fernos conèixer”. Passadissos, portes i controls de seguretat, molta lentitud per desplaçar-se. Entrem al centre
escolar Carme Karh, una escola institut com “el vostre, que ofereix formació als interns”.

Una part important de la salut passa pel servei d’assistència sanitària i pels programes esportius, “el poliesportiu
és una de les instal·lacions més usades. L’esport és molt rehabilitador físicament i en l’adquisició d’hàbits
higiènics i valors”. Tallers de treball, servei de bugaderia i els sis mòduls d’internament. Passem els controls de
seguretat del mòdul d’internament per violència. Ens acull el gran pati on els interns passegen, xerren, fan vida.
Pugem al pis de d’alt i entrem a una celda. “Quina impressió sentir el soroll impactant de la porta i trobar-se
tancat. És molt forta la pèrdua de llibertat, intimitat i privacitat”. Passem pel petit economat, cuina i menjador, mini
gimnàs i sala d’expressió creativa. Ens dirigim a la biblioteca-ludoteca. Aquest és un dels moments important de
la jornada. Fem una rotllana on s’hi afegeixen un conjunt d’interns que participen en el programa. Ens expliquen
les seves reflexions, experiències i seguiment del programa psicoterapèutic. Un d’ells ens canta una cançó,
d’autoria pròpia, on ens narra l’evolució de les seves reflexions al voltant de la violència. Comenta una alumna:
“M’ha impactat el seu testimoni, em costarà oblidar-ho". Caminar: portes, passadissos, controls. Ja estem de nou a
l’exterior: Fem comentaris: “Quin solet més agradable que fa. Estar a dintre una estoneta està bé, però quan
tornes a sortir et dones compte de la vàlua de la llibertat”. "Quan ho tenim no ens hem donem compte, però he
experimentat què vol dir perdre la intimitat i la privacitat”. El cotxe i de retorn cap a les nostres llars. Anem
comentant la jugada: “Hem sento afortunada d’haver pogut participar en aquest programa i tenir l’oportunitat de,
per aprendre-hi tant. Ha estat una experiència molt enriquidora”. “He aprés més avui, que molts dies que vaig a
classe”. Molt agraïts a tot l’equip humà de Lledoners, així com als interns, per acollir-nos. Us esperem i ens
retrobem al Pius!
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