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SÓN MÉS
IMPORTANTS
QUE LES
COSES
L’any 2014 ha estat
un any de confirmació
en les nostres idees,
sobretot la que
encapçala aquesta

PRESENTACIÓ

introducció. Tot i que

Si haguéssim d’utilitzar una paraula per definir el que ha estat el
2014, aquesta seria “exigència”. Exigència per part nostra, per donar
un suport sovent a persones que estan passant per uns moments
molt difícils; tant els que estan empresonats com les seves famílies.
Però exigència de les Administracions cap a les Entitats del Tercer
Sector, el grau de justificació de les despeses que ens demanen són
tant alts que ens ha obligat a canalitzar gran part dels nostres
esforços en la gestió. Això ens ha fet plantejar la professionalització
d’algunes activitats, en detriment del carisma que aporten tant el
voluntariat com les persones, que han estat en la base del
funcionament de la nostra Associació.
Entenem que tenim uns deures amb la societat, però, exigim, també,
que aquests siguin compartits per aquells que ens representen.
Demanem un canvi d’actitud per part de les Administracions en les
que s’hi vegi el compromís, la responsabilitat compartida, l’ajuda, la
tolerància i la comprensió.
La Coordinadora Contra la Marginació no ha de deixar de ser mai el
que ha estat fins ara; una entitat de voluntariat, compromesa amb les
persones que no tenen representació i reivindicant una implicació
social per a que tots siguem benvinguts i benvingudes en aquesta, la
nostra, Comunitat.
MIGUEL MORENO RODRÍGUEZ
PRESIDENT

la dinámica que hem
portat sembli tot el
contrari, ja que el
tema de la gestió, per
la gran exigencia de
les Administracions,
ha absorbit gran part
dels nostres esforços.
Però mai hem oblidat
que, tots aquests
maldecaps, han estat
per afavorir que les
persones puguin ser
considerades com a
tals.

2
LA COORDINADORA CONTRA LA MARGINACIÓ
Entén la marginació com a privació dels drets fonamentals de la persona, i té la
finalitat d’ajudar les persones que es troben amb dificultats per accedir als recursos
existents, promovent, o elaborant iniciatives de treball per a cada problemàtica
específica.
La finalitat de la Coordinadora Contra la Marginació és ajudar a ajudar-se. Totes les situacions
personals de marginació o d’exclusió de Cornellà que es presenten a la Coordinadora són acollides,
però sempre amb la condició que
les persones afectades per algun
La Coordinadora Contra la Marginació vol promoure
problema s’impliquin a cercar les
un petit moviment social per tal de denunciar les
solucions, tot aprofitant els recursos
existents (jurídics, administratius,
situacions d’exclusió i marginació, reclamar més
mèdics, de tractament de
recursos socials i aconseguir que els propis afectats
toxicomanies, etc.). Amb tot, la
mateixa Coordinadora es mobilitza
s’organitzin per exigir els seus drets
per promoure col·laboracions o
generar mitjans necessaris.
Estatutàriament les finalitats de l’entitat són:
Promoure l’organització dels diferents sectors afectats per cada problemàtica com un pas
necessari per prendre una postura activa davant les anomenades problemàtiques.
Elaborar iniciatives de treball en cada problemàtica específica per donar suport a qui les
treballi.
Potenciar tot tipus d’activitats culturals relacionades amb sectors i col·lectius marginals i
exclosos de la societat.
Elaborar, distribuir i publicar tot tipus d’informació que faci referència a la marginació i a les
iniciatives de treball per combatre-la.
Promoure la reflexió i el debat públic sobre la marginació social i els nous signes de pobresa
que apareixen en el context econòmic actual.
Aconseguir de les institucions, tant públiques com privades, un canvi d’actitud davant els
processos de marginació i exclusió, es manifesti en forma de col·laboració, serveis i ajudes.
La Coordinadora Contra la Marginació té com a finalitat l’acompanyament del reclús i l’exreclús i la
seva família. Per aconseguir-ho treballa en tres vessants: el reclús i exreclús, com a persona que ha
de reintegrar-se a la comunitat desenvolupant comportaments prosocials; la família, pera que sigui
una eina de reinserció en sí mateixa, i la Comunitat, com destí de la persona subjecte d’intervenció,
la qula ha de facilitar aquesta reintegració. Sentir-se integrat en una Comunitat és sentir-se acceptat
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per aquesta, acceptar que som un tot, que hem de conviure amb drets i deures, amb respecte,
tolerància,...

QUÈ FA
Programa d’Atenció a Persones Preses
El Programa d’Atenció a Persones Preses acompanya el reclús i ex reclús i les seves famílies. Un
equip de voluntaris i voluntàries visiten un cop al mes a un grup d’interns que ho han sol·licitat
prèviament, de tal manera que no perdin el contacte amb l’exterior. En aquestes trobades, a més de
qüestions penitenciàries, també es debaten qüestions externs d’interès en el moment de l’acció. Els
voluntaris i voluntàries estan recolzats per la Treballadora
Social, la qual informa sobre qüestions penitenciàries i fa un
suport emocional. Les famílies disposen d’un espai personal i
un altre de grupal al qual dirigir-se. L’objectiu és fer de pont
entre el pres, la presó i ells, i traduir el llenguatge penal i
penitenciari. A l’espai grupal es presenten i debaten temes
que són del seu interès que van des d’allò que estan vivint,
fins l’entorn en el que estan convivint.
LA NOVA K-FETA
La Nova K-Feta és un conjunt d’activitats que forma part del Programa d’Atenció a Persones
Preses, mitjançant les quals es reparen i/o adquireixen les habilitats socials adients per
desenvolupar comportaments prosocials a la Comunitat de destí. Per a tal, necessiten un
component cultural fonamental per ampliar els seus horitzons, fins llavors restringit dins un món
delinqüencial i, en molts casos, de toxicomania, que els aïlla i exclou. El Club de Lectura, el Teatre,
el Ball, la Informàtica, les Dinàmiques de Grup, les Sortides trimestrals, l’Hort,... són les que
incideixen directament en aquesta vessant. En aquestes activitats també poden participar familiar i
voluntaris, permetent, així, l’accés a formes de desenvolupament desconegudes o no
experimentades.
GRUP D’AJUDA I INFORMACIÓ A FAMÍLIES
Les famílies de les persones preses pateixen la condemna i han de viure en un entorn
desconeixedor d’aquesta experiència i en el que, per tant, no poden trobar el consol, el suport, la
informació, l’assessorament, l’orientació, que necessita, sobretot quan és la primera vegada que es
troben davant aquesta situació. El Grup d’Ajuda i Informació a Famílies està dirigit per una
advocada amb molta experiència en la vessant penal i penitenciària, la qual, en sessions mensuals,
informa sobre temes que poden ser de l’interès de les famílies. Un cop finalitzada l’exposició, es
debaten i s’exposen experiències, compartint estratègies.
ATENCIÓ JURÍDICO-SOCIAL
L’equip, format per dos advocats i la Treballadora Social, té l’objectiu que, les penes que s’apliquen,
siguin rehabilitadores, tenint en compte les circumstàncies que han dut a la persona a cometre l’acte
i no posant l’èmfasi en aquest. És així que, quan una persona amb problemes judicials o
penitenciaris, ens demana acompanyament, se l’engloba en un programa més ampli, que garanteix
una intervenció integral i transversalment rehabilitadora, amb l’objectiu d’evitar el pas per la presó o,
en el seu defecte, que el pas per aquesta sigui el més curta possible, minimitzant les conseqüències
bio-psico-socials empíricament demostrades.
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Sensibilització
La sensibilització és vital per garantir la finalitzat del projecte. Amb aquesta, no tan sols pretenem
que la Comunitat conegui la realitat de la problemàtica penitenciària, sinó crear complicitats amb el
nostre entorn, per a que participin en les nostres activitats com a referents culturals, i coma forma de
compartir experiències que serveixin com a model als nostres beneficiaris.

CÓM HO FA
PRIMERA FASE – S’OBRE LA CAUSA JUDICIAL
És el moment que a una persona l’imputen un delicte i s’obre una investigació judicial, que finalitza
en un judici, on s’emet una sentència. Aquesta tindrà en compte la realitat del moment en que es
comet l’acte, no explorant en les circumstàncies que han dut a la comissió. La tradició penal al
nostre país és de càstig exemplar, essent el paradigma d’aquest, l’empresonament en un Centre
aïllat i separat de la resta de la Comunitat.
La Coordinadora Contra la Marginació entén que la persona es fa mitjançant un procés vital que
s’ha de tenir en compte a l’hora de posar en marxa una metodologia rehabilitadora i que aquesta ha
de ser en la Comunitat en la que la persona s’ha de desenvolupar. Per tant, no entenem la presó, tal
com està concebuda en l’actualitat com una eina de rehabilitació. Partint d’aquest criteri, quan ens
arriba una persona amb causa judicial, l’incloem en un programa jurídico-social en que, per una
banda els advocats, i per una altra la Treballadora Social, posa en marxa un itinerari de
rehabilitació, que eviti, en la mesura del possible, l’ingrés en un Centre Penitenciari, posant a l’abast
del Sistema, La Nova K-Feta, com un conjunt d’activitats sòcio-educatives, que van a empoderar i
capacitar a la persona, per viure en societat.
SEGONA FASE – INGRÉS AL CENTRE PENITENCIARI PEL COMPLIMENT DE LA PENA
PRIVATIVA DE LLIBERTAT
Mitjançant els vis a vis que mantenim amb el reclús, aquest manté contacte amb l’exterior i, a la
vegada, ens convertim en el seu referent institucional extern. S’incideix sobretot en l’adaptació del
pres al sistema penitenciari (sense perdre de vista la dignitat de la persona) evitant, així, possibles
sancions disciplinàries que perjudicarien una valoració positiva per part de l’Equip de Tractament.
Alhora, es manté el contacte amb aquest Equip per a que apliquin, dins els terminis, el Programa
Individualitzat corresponent, per així, segons un document intern dels Centres Penitenciaris
CONSOLIDAR L’EVOLUCIÓ CONDUCTUAL I/O ACTITUDINAL, ASSUMIR RESPONSABILITATS, INCREMENTAR EL
COMPROMÍS PEL CANVI I MILLORAR EL BALANÇ DESICIONAL, ADQUIRIR ESTRATÈGIES ADEQUADES
D’AFRONTAMENT I MILLORAR LES COMPETÈNCIES PSICOSOCIALS

Per altra banda, es convida a la família del reclús a participar en el Grup d’Ajuda i Informació a
Famílies on es desenvolupen qüestions que plantegen els participants respecte a la situació que
estan vivint i s’informa sobre els vis a vis que
mantenim amb els reclusos. També se li ofereix un
espai personalitzat per tractar aquestes qüestions o
“Me siento como un delfín nadando
d’altres demandes que afavoreixin que la família
en un pantano”
sigui considerada per l’Equip de Tractament del
Centre Penitenciari, un medi acollidor favorable,
coordinant-nos amb els Serveis Socials d’Atenció
Primària del seu lloc de residència.
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TERCERA FASE – PROGRÉS PENITENCIARI
En aquesta fase el projecte crea les condicions
“Mi mayor deseo es progressar y crecer
idònies per a que l’Equip de Tractament valori
como ser humano, però no siempre van
positivament la sortida del pres i, si es denega per
las cosas como uno desearía”
una causa que es considera injustificable, intervé
l’equip jurídic per recórrer la decisió. Això
s’aconsegueix facilitant al reclús un medi acollidor, tant familiar com associatiu, favorable, ja que
partim de la base que el contacte amb l comunitat augmenta les possibilitats de reinserció i
reintegració social. Es proporciona a l’individu un espai en el qual se l’acompanya en la seva
exposició social i es fa, alhora, un seguiment intensiu de les activitats proposades per l’Equip de
Tractament del Centre Penitenciari. La bona evolució durant el gaudiment dels permisos afavorirà
que el reclús pugui anar progressant de grau i accedir a règims oberts, incrementant la seva
presència en la comunitat i disminuint l’aïllament que suposa l’empresonament. Això permetrà fer ús
de recursos externs com La Nova K-Feta, el nostre Centre Obert en el que es realitzen activitats
cultural, socials, psicològics i físics (agricultura urbana, Teatre, Club de Lectura, Informàtica, Ball,
Dinàmiques de Grup, Assemblees i Sortides Trimestrals).
QUARTA FASE – LLIBERTAT CONDICIONAL
A l’assoliment d’aquesta condició la desvinculació penitenciària comença a ser una realitat, tot i que
encara segueix sota tutela dels Serveis Socials de l’Entorn Penitenciari, però aquests, si hi ha una
entitat darrere que porti el pes de la intervenció, s’acostumen a reservar un paper controlador,
alhora que decisiu. La reincorporació a la societat és efectiva, però s’ha de continuar incidint en
l’acció educativa per canviar comportaments i actituds antisocials en prosocials, per garantir, en la
mesura del possible, l’èxit. Aquesta fase no està tan limitada en qüestió d’horaris, ja que no hi ha
l’obligació de retornar al Centre Penitenciari amb el que es pot centrar el focus de la intervenció en
la vessant laboral, com hem esmentat en la fase anterior. Els que no puguin accedir a la llibertat
condicional hauran de treballar els objectius d’aquesta fase un cop en llibertat definitiva.
CINQUENA FASE – UN COP COMPLERTA LA PENA PRIVATIVA DE LLIBERTAT
Com s’ha destacat, l’objectiu del projecte és que el subjecte hagi adquirit les habilitats i
competències, tan socials com laborals, que el permetin dotar-s’hi per si sol dels medis necessaris
per un bon desenvolupament social, per tant, el projecte pot continuar un cop en aquesta situació, si
així ho requereix la persona.

“Tengo muy claro que este paso
por aquí debo recordarlo como el
último, y hasta ahora nunca lo
había tenido tan claro. Y estos
dispuesto a lo que sea necesario
para dar fin a esta vida.
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QUÈ HA ESTAT AQUEST ANY 2014
L’objectiu principal d’intervenció ha continuat essent que, les persones que han comés un
acte delictiu, afrontin les conseqüències de la manera més terapèutica possible, evitant el
màxim que el compliment d’aquestes suposi un retrocés en l’evolució vital de la persona i
que vagi a tractar allò que l’ha empès a cometre l’acte delictiu.
Les diferents intervencions s’ha efectuat després de les demandes que ens ha fet arribar l’afectat, ja
sigui de manera presencial, per la seva família, com mitjançant els vis a vis. Ja fos d’una o altra
forma, s’ha potenciat la implicació de tot el nucli, ja que és en aquest on la persona afectada
trobarà, no només un suport material, sinó emocional, base indispensable per mantenir vincles amb
l’entorn en el que es viu.

“Sólo deciros que gracias por la postal, es la única que me han enviado, y por
seguir apoyándome”

Programa d’Atenció a Persones Preses
L’any 2014 s’han atès 127 persones, el que suposa un increment d’un 17% respecte l’any 2013.
S’han dut a terme 2.235 actuacions, el que dóna una mitja de 17 actuacions per persona atesa.
S’han dut a terme 16 intervencions puntuals, però la resta han tingut una continuïtat, amb un promig
de 238 dies per usuari.

MPA: MESURES PENALS ALTERNATIVES – OBS: OFICINA DE BENESTAR SOCIAL – SEPAP: VOLUNTARIAT DE LA PASTORAL PENITENCIAÀRIA
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ATENCIÓ JURÍDICO SOCIAL
87 han estat les persones que han passat pel Programa d’Atenció a Persones Preses, 22 de les
quals han necessitat de la intervenció de l’Equip Jurídic. Les demandes han estat:
TENIR CAUSES PENDENTS; EN AQUESTS CASOS S’HA FET UN ESTUDI JURÍDIC DE LA CAUSA, ENS HEM POSAT
EN CONTACTE AMB ELS ADVOCATS DESIGNATS, S’HA DEMANAT LA DESIGNA EN ELS CASOS EN QUE LA
INTERVENCIÓ ERA EL SUFICIENTMENT INTEGRAL DES DEL NOSTRE PROGRAMA, S’HA FET UN ESTUDI SOCIAL
DE LA SITUACIÓ DE L’INDIVIDU. SI HI HA UN RECONEIXEMENT DE L’ACTE; S’HA PACTAT AMB LA PERSONA UN
ITINERARI SOCIAL PER MILLORAR LA SEVA SITUACIÓ I RESOLDRE LES CAUSES QUE HAN PORTAT A COMETRE
EL DELICTE I, AQUEST, S’HA PROPOSAT AL JUTJAT CORRESPONENT.
COMPLIMENT DE PENA PRIVATIVA DE LLIBERTAT; SOL·LICITANT, LA PERSONA PERJUDICADA O LA FAMÍLIA,
UNA INTERVENCIÓ PER MILLORAR LA SEVA SITUACIÓ PENITENCIÀRIA I PROGRESSAR DE GRAU. EN 9
D’AQUESTES SITUACIONS S’HA DONAT UNA INTERVENCIÓ JURÍDICOSOCIAL PER PART DELS EQUIPS
CORRESPONENTS.
SEGUIMENT DURANT EL GAUDIMENT DE PERMISOS, AMB LA CONSEGÜENT COORDINACIÓ AMB ELS EQUIPS
DE TRACTAMENT. 17 INTERNS HAN PASSAT PEL PAPP DURANT EL GAUDIMENT DELS PERMISOS, DUENT A
TERME 37 ENTREVISTES AMB ELS MATEIXOS.
MANCA DE RECURSOS ECONÒMICS; EN AQUESTS CASOS S’HA FER UNA ORIENTACIÓ SOBRE LES
PRESTACIONS ECONÒMIQUES A LES QUE ES PODEN TENIR ACCÉS I DERIVANT, JA SIGUI A LA NOVA K-FETA,
PER POTENCIAR LES HABILITATS PRÒPIES DE CADA INDIVIDU, O A RECIBAIX, PER A QUE L’INSCRIGUIN AL
PROGRAMA INCORPORA.

VIS A VIS
“Hoy por hoy creo que ya està bien, tanto por
19 voluntaris i voluntàries han
mantingut vis a vis mensuals amb 52
haber quemado mi vida, como la de mis
interns i internes, que ens ho han
familiares y amigos”
demanat. Durant aquests s’han
mantingut debats sobre el règim de
vida al que estan sotmesos, havent moltes queixes sobre: el preu excessiu dels productes de
l’economat, la mala qualitat i quantitat del menjar i la manca de lots d’higiene. També ens han
plantejat demandes sobre sancions imposades que obstaculitzaven el progrés penitenciari,
problemes amb funcionaris, que excedien el seu cel controlador, acomiadaments dels seus treballs,
amb la pèrdua d’ingressos econòmics, i la manca de celeritat en les respostes a les instàncies a
l’Equip de Tractament.

“Me encuentro en prisión desde
hace cuatro años en el más
terrible desemparo y ante la
soledad a todos los niveles”

Això ens ha dut a coordinar-nos amb l’Equip Jurídic en 9
dels casos, a coordinar-nos amb l’Equip de Tractament de
30 dels interns/es i a que la Treballadora Social mantingui
21 entrevistes al Centre Penitenciari amb 19 dels interns i
internes que ho han demanat.

S’ha ofert La Nova K-Feta a l’Equip de Tractament de
10 dels interns amb els que hem mantingut vis a vis,
com a eina de progrés penitenciari i de rehabilitació
en la Comunitat; 5 s’han aprovat i, per tant, han
progressat de grau, però a 2 els van regressar per no tornar en les dades acordades d’un
permís penitenciari. 14 dels internes i internes amb els que hem mantingut vis a vis han
millorat la seva situació penitenciària durant l’any 2014.
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LA NOVA K-FETA
La Nova K-Feta és un espai de trobada on els nois que han complert o estan complint penes
privatives de llibertat, o que estan complint mesures de substitució d’aquestes, participen activament
en el contingut d’unes activitats prèviament estructurades. Però, a més de la participació, hi ha un
objectiu subjacent, que és la intervenció sobre les habilitats, ja que els comportaments antisocials
que els han dut a la presó, són deguts a una manca d’habilitats socials, que s’han de canviar per
comportaments prosocials i evitar, així, la reincidència.

La finalitat de La Nova K-Feta és fomentar les Habilitats Socials necessàries
per a que, les persones que participem, no ens sentim exclosos de la
Comunitat.
Per a tal, hem de desenvolupar-nos dins les normes socialment acceptades de manera assertiva,
pel que es requereix, a més, d’una bona dosis d’empatia. La base, però, per començar a entrenar
aquestes competències és l’autoestima.
50 han estat els participants de La Nova K-Feta
durant l’any 2014.
Es considera que unes Habilitats Socials
acceptables són, de manera assertiva:
INICIAR CONVERSACIONS
MANTENIR CONVERSACIONS
FER ELOGIS
REBRE ELOGIS
EXPRESSAR OPINIONS PERSONALS
EXPRESSAR SENTIMENTS D’AFECTE I DE GRAT
FER PETICIONS
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RESOLDRE CONFLICTES
DEFENSAR ELS DRETS PROPIS
EXPRESSAR ENUIG O DESGRAT JUSTIFICATS
DEMANAR CANVIS DE CONDUCTA
RESPONDRE A LES CRÍTIQUES
RESPONDRE ALS COMPORTAMENTS IRRACIONALS
AFRONTAR EL PROPI ENUIG
DEMANAR DISCULPES
TREBALLAR EN AUGMENTAR EL PROPI CERCLE SOCIAL SATISFACTÒRIAMENT

Totes aquestes vessants s’han treballat amb els activitats de La Nova K-Feta, que, a més, disposen
dels seus propis objectius que van més enllà de les Habilitats Socials

Club de Lectura
La Biblioteca de Sant Ildefons, de la nostra ciutat, ens va
proposar fer una activitat conjunta, que, després de
debatre-ho, vàrem pensar que podria ser aquesta; la
lectura mensual d’un llibre conjuntament, que es debatrà
en grup un cop finalitzada. Amb aquesta activitat es pretén:
Fomentar la lectura com a eina de creixement
personal.
Assolir una manera de llegir crítica i
constructiva.
Confrontar idees de manera assertiva
54% D’ASSISTÈNCIA

Assemblea
Un cop al mes tots els participants de La Nova K-Feta ens reunim per parlar sobre el procés en el que ens
trobem, cóm hem arribat i què volem canviar o no. És una eina de participació que permetrà la
configuració de les activitats. Així volem:
Que tots els participants de La Nova K-Feta participin en la configuració del contingut
de les activitats.
Avaluar tots els aspectes de La Nova K-Feta.
63% D’ASSISTÈNCIA
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Sortida Trimestral
Cada trimestre fem una sortida a aquell indret que s’ha
acordat a l’Assemblea. Aquestes sortides tenen com a
objectiu:
Contacte amb la natura
Coneixement d’entorns nous
Col·laboració del grup
Promoure la iniciativa dels participants
Les sortides que hem fet durant aquest any han estat recorreguts d’una hora de durada; així vàrem
anar la Font de l’Amigó a Badalona, a l’Ermita de la Trinitat de Sitges, a la Platja de Badalona, a la
Colònia Güell i a CosmoCaixa.
60% D’ASSISTÈNCIA

Teatre
Aquesta activitat es va proposar a partir de l’oportunitat que
tenim de poder gaudir dels coneixements d’un dels integrants
de l’Equip, amb formació específica en aquesta vessant.
Gràcies a aquesta experiència l’eix de l’activitat és el treball
específic en els objectius que s’esmenten posteriorment:
Treballar la desinhibició controlada.
Treballar la comunicació verbal i la no verbal.
Reconèixer les pròpies respostes davant
situacions conflictives.
35% D’ASSISTÈNCIA

Informàtica
Actualment l’eina de recerca laboral per excel·lència és la
informàtica, però no només en aquest sector aquesta eina és
important. Però tot i això, detectem que hi ha un sector dels
nostres beneficiaris que no disposen del mínim coneixement
per utilitzar-la, amb el que oferim:
Formació instrumental
Adequació a les noves tecnologies.
46% D’ASSISTÈNCIA

Dinàmiques de Grup
Aquesta és l’activitat que treballa de manera incisiva, mitjançant
l’entrenament, el raonament, la confrontació, la recerca de
diferents solucions,... les Habilitats Socials, amb el que l’objectiu
és:
Entrenar de manera explícita les competències
socials.
66% D’’ASSISTÈNCIA
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Horts
Aquesta és l’activitat estrella, la que ocupa més temps i amb la
que vàrem començar. I això ha estat gràcies a que persones
del nostre entorn ens estan facilitant l’accés a recursos
agrícoles i a terres que ens permeten dur a terme aquesta
activitat. Aquesta també pretenem que sigui la base per
desenvolupar posteriorment una nova branca dins l’Empresa
d’Inserció: l’agricultura ecològica de proximitat. Actualment
disposem de 2 horts petits; un cedit per un particular i un altre
per l’Ajuntament de Cornellà. En el primer desenvolupem
l’activitat com a eina terapèutica en situacions estancades o
de resolució a molt llarg termini. En el de l’Ajuntament, experimentem en tècniques i espècies agrícoles
diferents. Per últim, un altre particular ens ha cedit un terreny de gairebé 1 hectàrea, on ja desenvolupem
les tasques de cara a una futura producció. El que volem és que:
Aprenguin a respectar els processos naturals.
A treballar en equip.
Potenciar la responsabilitat i el compromís.
Introduir en l’Ecologia.
48% D’ASSISTÈNCIA

Ball
Aquesta activitat també sorgeix de l’oportunitat que ens ofereix el nostre
entorn, ja que la monitora és companya de feina de la Fundació Privada
de l’Obra Mercedària. Els objectius d’aquesta són:
Desentumir la musculatura
Conèixer el nostre cos i les seves potencialitats i
limitacions físiques
Control de l’espai.
22% D’ASSISTÈNCIA

Club de Feina
Hem explica que La Nova K-Feta és l’etapa intermèdia entre la presó (o la situació judicialment
sentenciada) i la nostra Empresa d’Inserció o la inserció laboral, per tant, el treballar de manera incisiva
aquest aspecte és fonamental. Amb el Club de Feina s’educa per a:
Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a la recerca de feina.
Donar a conèixer i entrenar les habilitats necessàries per a la recerca de treball.
33% D’ASSISTÈNCIA I A 2 PARTICIPANTS DE LA NOVA K-FETA SE’LS CONTRACTA A L’EMPRESA D’INSERCIÓ
RECIBAIX.
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Valoració que fan els participants de la nova k-feta

De l’1 al 5, on 1 és gens i 5 molt satisfet, el grau de satisfacció de La Nova
K-Feta és
5
I sobre els professionals
5
Valoració que fan de les activitats de l’1 al 5
Hort

4

Teatre

2

Club de Lectura

3

Ball

3

Sortida Trimestral

5

Club de Feina

5

Informàtica

4

Habilitats Socials

4

Segons els participants, La Nova K-Feta els hi ha servit per
Conèixer nova gent
Integrar-me
Mantenir-me ocupat
Ampliar la meva visió
Per aprendre
Per tenir una rutina
Per relacionar-nos de manera adient
Per motivar-me
Per responsabilitzar-me
Per controlar les meves emocions
Per seguir endavant
D’entreteniment
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Per creure en mi
Per reflexionar sobre mi
Per sentir-me útil
Tots volen continuar participant

GRUP D’AJUDA I INFORMACIÓ A FAMÍLIES
Les famílies són una base important de les activitats del Programa d’Atenció a Persones Preses, de
manera que se’ls hi reserva un espai individual, els dimecres per a la tarda, on poden exposar tot
allò que es deriva de la situació que estan patint; i un espai grupal, a les Assemblees dels dimarts
per la tarda. Ja fa anys que l’assistència de les famílies a aquestes Assemblees ha anat minvant, de
manera que han deixat de venir. La conclusió és que no hem sabut adaptar aquest espai a les
necessitats de les famílies.
Tenint en compte aquesta situació, el setembre d’aquest anys, aprofitant que la Núria Sastre,
advocada de l’Equip Jurídic, es va jubilar de la seva carrera professional, li vam proposar de crear
un Servei en el qual ella expliqués quelcom que cregués que és d’interès per aquestes famílies,
finalitzant les sessions amb un berenar, durant el qual poder compartir estratègies.
L’assistència no ha estat molt alta, assistint 8 famílies, el que suposa el 15% dels interns i internes
amb els que mantenim vis a vis durant aquest any. Tot i això la participació de les famílies és alta, i
la valoració és molt bona, amb el que s’ha de posar l’èmfasi en la difusió del Servei.
Els temes tractats han estat:





Classificació Penitenciària
Permisos de sortida: procés i requisits
Règim disciplinari: sancions
El dret de defensa: els advocats d’ofici
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Sensibilització
La Coordinadora Contra la Marginació ha participant en els següents esdeveniments:
9 DE GENER DE 2014
La Facultat de Treball Social de la Universitat de Barcelona ens va convidar, com a experts en
l’àmbit judicial, a fer una xerrada sobre aquesta qüestió. El títol de la conferència va ser
Treball Social dins l’àmbit delictiu
I l’estructura:
PER QUÈ ES
COMETEN ACTES
DELICTIUS

CÓM ES COMETEN
AQUESTS ACTES

FACTORS DE RISC

QUÈ ÉS EL DELICTE

TIPUS DE DELICTES

CONDEMNES

PENES PRIVATIVES
DE LLIBERTAT

PENES I
CONDEMNES

SENTÈNCIES I
POBLACIÓ
RECLUSA

ENTRADA A PRESÓ

FINALITAT DE
L’ACTIVITAT
PENITENCIÀRIA

PRINCIPIS

CONSEQÜÈNCIES
DE L’INTERNAMENT

COMUNICACIONS

SEGURETAT
INTERIOR

CLASSIFICACIÓ

TRACTAMENT
PENITENCIARI

SORTIDES

BENEFICIS
PENITENCIARIS

ACCIÓ SOCIAL
PENITENCIÀRIA

LLIBERTAT
CONDICIONAL

LIQUIDACIÓ DE LA
CONDEMNA

REINSERCIÓ
SOCIAL

REINSERCIÓ
LABORAL

EL TREBALL SOCIAL

PROPOSTA
D’INTERVENCIÓ
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16 DE FEBRER DE 2014
Fem la primera Calçotada de la Coordinadora Contra la Marginació, amb l’objectiu de donar a
conèixer l’entitat i les activitats que duem a terme. Aquesta inclou una visita a l’Hort i el menjar, que
consta de calçots, botifarres, pa, beguda i postres. Assisteixen al voltant de 80 persones.
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17 DE MARÇ DE 2014
Mantenim una reunió amb l’Associació de Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat, per
valorar les possibilitats de treballar conjuntament. Quedem que els hi farem suport per a aquelles
que coneguin que estiguin complint una pena privativa de llibertat.
18 DE MARÇ DE 2014
Mantenim una reunió amb la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per
explicar la situació en la que es troba la Coordinadora Contra la Marginació. Derivada d’aquesta
reunió s’aconsegueix una subvenció extraordinària de 12.000,00€ que ens permet contractar una
Treballadora Social d’abril a desembre del 2014.
28 DE MARÇ DE 2014
Juntament amb l’Olga i el Pep, dos voluntaris de la Coordinadora, anem a parlar amb dos parades
de verdures dels Mercats de Sant Ildefons i el de Marsans, per donar a conèixer la nostra activitat
de l’Hort dins La Nova K-Feta.

5 D’ABRIL DE 2014
Ens conviden a participar a la XVIII Fira de la Solidaritat i del Suport Mutu, que organitza Ayllu
(Grup de Solidaritat de les Parròquies de Can Vidalet i Pubilla Cases). Aquest any el lema és
TAMBIÉN ESTO ES LO QUE HAY. UN MUNDO SOLIDARIO ES POSIBLE Y NECESARIO
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7 D’ABRIL DE 2014
Ens visita la Presidenta de l’Associació Adelante, per ajudar-nos a organitzar esdeveniments als
actes que s’organitzen a la Ciutat de Cornellà.
26 D’ABRIL DE 2014
XIX Trobada de la Coordinadora Contra la Marginació a l’Escola Sant Antonio Maria Claret.
Es comença rendint comptes econòmics i de les activitats de la Coordinadora Contra la Marginació.
L’Integrador Social i un participant de La Nova K-Feta expliquen aquest servei. Posteriorment també
ens explica cóm ha estat l’any el Gerent Recibaix, Empresa d’Inserció, i la Presidenta de la
Fundació per a Joves La Carena.
Es va presentar el tràiler del que serà el vídeo de l’entitat que es farà per celebrar el 30è aniversari
l’any vinent.
Aquest any s’ha convidat a participar a l’Assemblea en Jesús María Valverde Molina, el qual ha
estat Professor Titular de Psicologia Diferencial i Psicologia del Treball, de la Facultat de la
Universitat Complutense de Madrid. Professional compromès amb el món de l’exclusió social, des
de la docència, la investigació i la intervenció, configurant-se com l’eix fonamental del seu treball.
Autor, entre d’altres, dels llibres “La cárcel y sus consecuencias” y “El dialogo terapéutico en
exclusión social”. La seva dissertació va anar sobre la seva investigació sobre les conseqüències de
la presó en les persones internes i la seva experiència de treball amb persones que han patit
aquestes conseqüències.

L’assistència va ser al voltant de la centena de persones.
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14 DE MAIG DE 2014
Ens visita un grup d’estudiants de la Facultat de Treball Social de la Universitat de Barcelona, per a
que els hi expliquem les nostres activitats i les nostres opinions sobre la temàtica penitenciària.
22 DE MAIG DE 2014
Mantenim reunió amb Toc de Corn, entitat sense ànim de lucre que organitza festes populars dins
el marc de la Festa Major de Cornellà. L’objectiu és organitzar un esdeveniment dins el seu
calendari d’actes, el qual aproven.
19 DE JUNY DE 2014
Entre els acords de col·laboració que establim amb Toc de Corn, està l’ajudar-los en els seu propi
esdeveniment, amb el que col·laborem en les tasques de cuina i servir en el Bar que posen a la
Festa Major, a la Pl. de Rosa Sensat.
21 DE JUNY DE 2014
Fem l’activitat de planter dins els esdeveniments de la Festa Major de Cornellà que organitza Toc
de Corn. És una activitat dirigida al públic infantil en la qual, mitjançant un conte explicat en un
còmic, els hi expliquem com plantar una planta i fer-la créixer fins que es converteix en un enciam.
Hi havia una vegada un conillet que tenia un hort , molt sec i descuidat, a més no en
sabia pas de plantar.
Un bon matí, mentre estava passejant per Cornellà, se li va aparèixer una fada
encantadora.
La fada li va dir: Conill, com és que estàs tan prim?
El Conill li contestà: que tinc un hort, però no tinc ni llavors ni se plantar.
La fada, que era molt simpàtica i bona, li va donar llavors per plantar i, a més, va
aconseguir que amics d’ella anessin a explicar-li com plantar.
El conill es va posar molt content, va agafar les llavors i se`n va anar corrents cap al
seu hort.
El conill, a l’arribar a l’hort, l’estava esperant el Sr. Porquet, que li va explicar que la
seva terra era molt bona per plantar llavors , perquè tenia mols nutrients.
El Sr. Porquet va començar a fer forats al terra i dins d’ells i va plantar les llavors.
Després de marxar el Sr. Porquet va aparèixer la Sra. Vaca, que li va comentar
l’important que era regar amb aigua les llavors que havia plantat. La Sra. Vaca i el
conill van agafar una mànega i van començar a ruixar tot l’hort.
De cop i volta el sol va baixar dels cels i li va dir la Sra. Vaca i al conill que ell, amb els
seus rajos,feia que les llavors creixessin més ràpid i més fortes. I així ho va fer, va
començar a llençar rajos de sol a l’hort del conillet.
Al fer-se de nit, tant el sol com el conill i la senyora vaca van marxar a dormir. Quan
el conillet va arribar a casa seva, estava molt feliç perquè sabia que per fi tindria un
hort ple de verdures per poder menjar.
Al cap d’un temps, i després de seguir regant l’hort i que el sol, amb els seus rajos
il·luminessin les llavors, va aconseguir que l’hort, tan sec i descuidat que tenia,
estigués ple de verdures la mar de precioses.
El conillet que estava tan agraït a la fada, va convidar a tots els amics de Cornellà per
fer una gran festa i menjar els enciams, mongetes i escaroles que havia plantat.
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5 DE JULIOL DE 2014
Ens conviden a participar a la Jornada sobre Agricultura Urbana, que organitza el Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat. En aquesta expliquem l’activitat de l’Hort emmarcada en el Projecte
de La Nova K-Feta.
30 DE JULIOL DE 2014
Ens tornem a reunir amb l’Associació de Familiars de persones amb Malaltia Mental del Baix
Llobregat per anar concretant els terminis de col·laboració entre les dues entitats.
9 DE SETEMBRE DE 2014
Comencem a coordinar esforços per posar en marxa la pàgina web, ja que volem que estigui
operativa a principis del 2015, com a eina de difusió del 30è aniversari de l’entitat.
16 DE SETEMBRE DE 2014
Expliquem en què consisteix l’activitat de l’Hort de La Nova K-Feta a la Fruiteria l’Àvia Roser, del
Mercat de Mira-Sol de Sant Cugat del Vallès.
18 DE SETEMBRE DE 2014
Ens conviden a formar part de l’Associació Pastinaca una associació de Cornellà de Llobregat, pel
consum, foment i difusió de l’alimentació saludable i conscient.
24 DE SETEMBRE DE 2014
Visitem el Punt de Formació de Joves de Vilafranca del Penedès, els quals tenen un projecte de
formació en agricultura urbana.
28 DE SETEMBRE DE 2014
Davant l’èxit de l’activitat de planter que vàrem tenir a la Festa de Major, dins els actes de Toc de
Corn, decidim fer la mateixa activitat a la Fira d’Entitats que organitza l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, però no la podem dur a terme en tota la seva plenitud, ja que cau una tromba d’aigua,
que ens fa recollir abans d’hora.
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1 D’OCTUBRE DE 2014
Una estudiant de Treball Social de la Universitat de Barcelona, ens visita per demanar-nos la nostra
opinió sobre la Inserció laboral d’ex-reclusos
20 D’OCTUBRE DE 2014
La Taula de Participació Social ens fa una entrevista, per conèixer el què fem, cóm ho fem i la
nostra opinió sobre l’entorn penitenciari, per fer un estudi de cara a reactivar aquesta plataforma.
2 DE DESEMBRE DE 2014
Ens reunim amb Voluntaris en Assessoria Empresarial per establir un acord de col·laboració, per
ajudar-nos en la gestió de l’entitat.
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RECURSOS
Recursos personals
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Recursos econòmics
SORTIDES
Concepte
Personal

Manteniment
Gestió

Altres

Activitats

TOTAL

Quantia
Seguretat Social
IRPF
Nòmines Direcció, Adminstració,
Treballadors Socials i Integrador Social
Comunicacions
Material d’oficina
Despeses bancàries
Tases
Subscripcions
Retorn de préstecs
Retorn de subvenció de Cultura de
l’Ajuntament de Cornellà
Sensibilització
Atenció jurídicosocial
La Nova K-Feta
Vis a vis
Assegurances

13.349,16
3.067,99
32.915,11
1.182,57
1.895,71
1.274,92
1.044,37
56,60
166,00
3.600,00
1.769,32
1.245,01
9.164,80
1.670,57
144,20
1.122,18
73.668,51
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ENTRADES
Concepte
Finançament propi

Subvencions públiques

Convocatòries privades

Quantia
Donatius
Esdeveniments
Socis
Ministeri de Sanitat i Política Social
Ajuntament de Cornellà de Llobregat – Acció Social
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat –
Extraordinària
Obra Social La Caixa
Càritas Diocesana de Barcelona

TOTAL

2.055,44
846,00
6.838,00
29.472,00
9.000,00
1.117,05
12.000,00
700,00
6.000,00
68.028,49

S’observa un dèficit de 5.640,02, que coincideix amb el que ens ha aprovat el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya per l’any 2014, però que encara no ens han ingressat.

LA COORDI...
Forma part de la xarxa de Recursos de Mesures Penals Alternatives, del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Som centre de pràctiques de la Facultat de Treball Social de la Universitat de Barcelona
Col·laborem amb la Fundació Privada de l’Obra Mercedària mitjançant La Nova K-Feta
Formem part de la xarxa de recursos de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya
Tenim signat conveni amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per poder tenir l’Equip
Jurídic
Formem part de la xarxa de recursos de Càritas Diocesana de Barcelona
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