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Els voluntaris de la Fundació La Vinya
acompanyen els interns a la presó i en el
procés de reinserció

Fer de pont entre la presó
i la societat

La teresiana Concha Salvador,
voluntària de la Fundació La
Vinya, amb una imatge de sant
Enric d’Ossó.

«Els obrim les portes a la dignitat, a
l’amistat i a un futur esperançador.» Així
defineix la religiosa teresiana Concha
Salvador la missió dels voluntaris que
participen en el projecte Portes Obertes de la Fundació La Vinya, promoguda
des del 1996 per les comunitats parroquials de Bellvitge i Gornal.
Són 13 voluntaris que visiten de
forma quinzenal els centres penitenciaris de Brians 1 i 2, i de Quatre Camins, on acompanyen interns originaris
d’aquests barris de l’Hospitalet de Llobregat i d’altres llocs que demanen ser
acompanyats. Segons les possibilitats
que ofereix cada situació personal, es
procura mantenir vincles i relacions
amb el barri que els poden ser útils
després per al procés d’inserció social, laboral, familiar i sanitari. «Volem ser
un pont entre la presó i la societat a la
qual tornaran un cop hagin complert la
pena», comenta la Gna. Salvador.
Els voluntaris escolten els interns:
les seves pors, angoixes, malalties,
sofriments, problemàtiques familiars,
la seva vulnerabilitat, els seus plans
de futur... També els donen suport per
fer alguna gestió amb la família o amb
el propi centre, com acompanyar-los
en les sortides de permisos curts tot
facilitant-los l’adaptació al carrer i la
societat de la qual han quedat tan allunyats. L’equip es reuneix regularment
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per fer un seguiment en comú de
les visites i gestionar els processos
personalitzats dins del centre i un
cop surten al carrer en el tercer grau
o definitivament.
«Continuar amb l’acompanyament és molt important, sobretot
en les primeres sortides, perquè és
quan acostumen a ficar la pota», comenta Concha Salvador. El percentatge de reincidència és molt elevat
i per això es procura fer un acompanyament personalitzat en tot el
procés. Si no en tenen, els voluntaris
també els ajuden a buscar un lloc on
viure. «Ens ajuda la relació amb els
treballadors socials de cada intern.
Contrastem amb ells punts de vista i
és un complement encertat i valuós
per a tothom.»
L’experiència de Concha Salvador amb el món de les presons arrenca l’any 2012. Aquell any es va jubilar
de mestra i va voler centrar-se en
la vessant social. Va ser nomenada
delegada de Pastoral Penitenciària
del bisbat de Tortosa, una responsabilitat que li va permetre conèixer
per dins un àmbit pastoral que atén
els últims dels últims, però que també està envoltat de molts prejudicis.
«Aquests “últims” que segons Jesús a l’Evangeli seran els “primers”
són per a mi una escola d’acollida,
d’acceptació i d’agraïment», explica Concha Salvador, que després
de l’experiència de Tortosa, fa dos
anys es va incorporar a la Fundació
La Vinya.
Amb el mateix objectiu de trencar prejudicis i tabús, el projecte
Portes Obertes vol sensibilitzar
les comunitats parroquials sobre
la importància de la presència de
l’Església als centres penitenciaris.
També sobre un voluntariat que,
certament, necessita molta formació i que té com a missió primera
ajudar els interns a recuperar autoestima i dignitat. Un voluntariat, a
més, que està fent una crida al relleu generacional. Més informació:
www.fundaciolavinya.org /adults@
fundaciolavinya.org / 699 749 001.

