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Treure el màxim profit del temps
de lleure, a la presó 
Amb el suport de l’Obra Social de la Fundació "la Caixa" i la col·laboració del Dep. de Justícia

JOSEP M. VALLS    

Formar interns i educadors dels
centres penitenciaris per dur a
terme accions conjuntes de

dinamització d’activitats socioedu-
catives de qualitat. Aquest és l’ob-
jectiu del projecte formatiu "Tens
molt a dir!" que durant els mesos de
març a juny imparteixen educadors
de la Fundació Catalana de l’Esplai
amb el suport de l’Obra Social de
la Fundació "la Caixa" i la col·labo-
ració del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya. 

Matí del diumenge 28 de març.
Trenta dos interns i internes del
centre penitenciari Brians 1 es reu-
neixen a l’escenari del teatre de la
presó. No es tracta d’assajar cap
obra, sinó d’aprendre a ser dinamit-
zadors d’activitats de temps lliure.
Els i les participants són una selec-
ció dels prop de les 2.000 persones
internes del centre de Sant Esteve
Sesrovires. La Dàmaris Serralta,
educadora de la Fundació Catalana
de l’Esplai, proposa començar la
sessió amb un joc que tothom
coneix: el de les cadires. Tot i que
són adults, hi participen amb entu-
siasme. A mesura que es retiren
cadires, es va excloent als partici-
pants. Al final, només hi ha una
persona guanyadora. Tot seguit, la
Dàmaris proposa un canvi: es van
retirant cadires però no s’exclou
ningú. Quan només queda una
cadira aconsegueixen organitzar-se
i seure tots i totes, uns damunt dels
altres. L’activitat ha servit per riure,
trencar el gel i arribar a una conclu-
sió: és molt millor no excloure nin-
gú i organitzar-se per treure el
màxim profit d’allò que es té.

Aquest joc resumeix el sentit del
projecte formatiu. "Es tracta de
fomentar l’educació en valors i la
igualtat d’oportunitats" -expliquen
la Isabel Santero i la Remei Sàez,
tècniques de Suport Associatiu de
la Fundació Catalana de l’Esplai i
responsables del projecte- "apren-
dre a organitzar-se, a compartir i a
treure el màxim profit dels recur-
sos, per a que tots els interns
puguin gaudir d’un temps lliure
més enriquidor".

Ja fa un temps que des del Depar-
tament de Justícia es detectava la
necessitat de comptar amb espais
de formació, lleure i oci als centres
penitenciaris. Per aquest motiu es
va engegar un programa per a la
realització d’activitats de lleure:
tallers, activitats, així com actua-
cions de formació i dinamització
d’espais. En una segona fase va
sorgir la necessitat de formar a
aquells interns que d’una manera o
altra ja exerceixen un paper de

lideratge o responsabilitat en el
marc d’aquests espais sota la
supervisió d’un educador per tal
que puguin implicar-se en el dis-
seny i desenvolupament de noves
activitats. "Tens molt a dir" dóna
resposta a aquesta necessitat. L’ac-
ció formativa està dirigida tant als
educadors/es de cap de setmana
del Departament de Justícia, com
als interns/es. El 12 de març es va
fer una sessió formativa per als
educadors socials, on es van donar
els fonaments de la metodologia
de l’aprenentatge i servei, així com
estratègies i tècniques de motiva-
ció. Per altra banda, els interns i
internes participen, durant els
mesos de març a juny, en vuit ses-
sions de tres hores cadascuna. En el
transcurs d’aquestes sessions es
comparteixen pistes per la planifi-
cació i dinamització d’activitats;
s’aborda el tema de l’educació en
valors en el temps de lleure i es tre-
balla la igualtat de gènere i estils de
vida. Un cop realitzada la forma-
ció, es portarà a terme el disseny i
dinamització de diferents activitats.

Es portarà a terme
el disseny i

dinamització de
diferents activitats

En la sessió del 28 de març a
Brians 1, els interns i internes ja
s’han organitzat en petits grups.
L’Ezequiel, l’Amanda i el Ricardo
comencen a emplenar un formulari
per planificar un curs de ball.
"Proposem una activitat mixta que
faríem els dissabtes de 15 a 19h" -
explica l’Ezequiel- "ballant t’obli-
des que estàs tancat i aprens una
cosa positiva". Ricardo afegeix
"els cursos seran per parelles o
assajant coreografies en grup, que
després presentarem al teatre,
davant la resta de gent". I l’Aman-
da, conclou: "També volem fer una
activitat d’aeròbic".

Segons, Manel Vázquez, l’educador
de caps de setmana de Brians 1 que
també participa en la sessió "el més
interessant del curs és que permetrà
que els interns alumnes es conver-
teixin en motors de participació del
centre. La majoria ja han organitzat
altres activitats com a voluntaris,
però ara és la primera vegada que
se’ls ofereix una formació específi-
ca d’animadors".

Si l’experiència de "Tens molt a
dir" a Brians 1 i 2 dóna els fruits
esperats, es preveu fer-la extensiva
a d’altres centres penitenciaris.

La Dàmaris és una de les educadores de la Fundació Catalana de l’Esplai que imparteix el curs
“Tens molt a dir” a Brians 1. S’implica als interns i les internes en la decisió de les activitats de lleure
que, a continuació, hauran d’organitzar, planificar i fer-les extensives a la resta d’interns del centre
penitenciari.
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