
 
 
 
 
Més enllà de les reixes 

 
No puc, ni vull, acostumar-me al soroll que fan les reixes de les 
presons quan s’obren o es tanquen. Ni que em siguin indiferents les 
mirades dels que compleixen condemna  per haver transgredit les 
normes que garanteixen la convivència. Vull explicar la feina 
constant, callada i desconeguda que molts treballadors i voluntaris 
fan en un àmbit  poc visible, a vegades  ignorat volgudament, que 
intenta que els anys  de privació de llibertat no siguin, només això.  
 
Ara m’adono de la valentia d’aquests  professionals que poden 
treballar a  d' altres llocs  i  han triat fer-ho en els centres 
penitenciaris, on la disciplina, l'estudi, la conversa i el treball també 
formen part de l’aprenentatge que les normes són per a complir-les i 
que el fet d’haver-les transgredit els ha condemnat. Per això, de totes 
les polítiques socials que un govern té encomanades, aquesta es la 
més social ja que  procura reeducar i rehabilitar. 
 
Els que tenim la responsabilitat davant la societat i els que hi 
treballen sabem de la dificultat d’assolir l’èxit complert, com no 
l’aconsegueix gairebé  cap servei públic. Hem de dir-ho per mantenir 
el principi de sinceritat amb la ciutadania, alhora que els demanem 
un esforç per a conèixer com són i què es fa a les presons catalanes. 
Les presons formen part del sistema de seguretat i de cohesió social 
del que ens hem dotat. Es bo que la ciutadania conegui el que si fa. 
És bo que no  sigui un món oblidat. Per això, un dels objectius del 
Departament de Justícia, a més de fer presons, és visibilitzar les 
seves polítiques penitenciàries, exemple d’aquesta voluntat, és la 
jornada de portes obertes sense precedents que es va fer a Brians 2 
o l’acte de graduació de la primera promoció de tècnics penitenciaris 
en el que ha de ser l’Institut de Seguretat de Catalunya.  
 
Sobresurten els fracassos. Per contra, els èxits d’un bon procés de 
reeducació són desconeguts perquè nomes en l’anonimat un 
expresidiari retrobarà la normalitat perduda. 
 


