Qué és la Coordinadora?
“Les persones són més importants que les coses” és el
lema que dirigeix la vida I activitats de la COORDINADORA
CONTRA LA MARGINACIÓ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT


Es va iniciar el 1985 per un grup de persones
sensibilitzades pels problemes que porten a l’exclusió
social I a la marginació i es va constituir legalment
com a associació el 1990.



Entén la marginació com a privació dels drets
fonamentals de la persona i té la finalitat d’ajudar les
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persones que es troben amb dificultats per accedir
als recursos existents, promovent, o elaborant
iniciatives de treball per a cada problemàtica
específica.


Les persones són més importants que les
coses

També vol promoure un petit movement social per
tal de denunciar les situacions d’exclusió i
marginació, reclamar més recursos socials i
aconseguir que els propis afectats s’organitzin per a
exigir els seus drets.



Està formada per persones de diferents edats i
condicions, compta amb la col·laboració d’un grup de
professionals.

Altres serveis
Programa d’Atenció a Persones Preses, amb visites
mensuals a les persones privades de llibertat que ho
sol·liciten
La Nova K-Feta, com a conjunt d’activitats sòcioeducatives de cara a una posterior inserció laboral
Atenció social
Atenció juridical
Asemblees

c/ Garraf, s/n. 08940 – Cornellà de Llobregat
Tel. 933 750 102
Fax: 933 757 138

info@coordinadoracm.org
www.coordinadoracm.org
Grup d’Informació i Ajuda a Famílies
de Persones Preses

On?
La Coordinadora Contra la Marginació ofereix un espai amb
capacitat per a 30 persones, espai agradable, on podem oferir
la informació amb mitjans tecnològics que faciliten la
comprensió. Un espai que facilita l’escolta I la participació.

Qui?
La Núria Sastre és una advocada amb una dilatada experiència
dins el món penitenciari. Coneixedora de tota la situació en la
qual ens trobem des que una persona és arrestada i imputada.

Grup d’Atenció i Ajuda Famílies
de Persones Preses
L’entrada a la presó d’un familiar suposa per a la família

La Betlem Roman és Treballadora Social amb més de 15 anys
d’experiència de treball amb reclusos, ex-reclusos i els seus
familiars.

un daltabaix que, moltes vegades, ho viuen en sol·litud i
aïllament. És un camí molt dur, ple d’entrebancs,

La Manola, la Lucía, la Maribel,... són voluntaries que porten
més de 10 anys visitant els nostres familiars a la presó i

confusions, d’esperes, de llarg temps….

acompanyant a les families.

Programació de les sessions
Totes les sessions es realitzen a la seu de la Coordinadora
Contra la Marginació, al c/ Garraf, s/n, de Cornellà de
Llobregat. Els dimecres a les 17 hores.

Què oferim a la Coordinadora
Compliment de condemna. La classificació en graus.
Llibertat Condicional

La Coordinadora Contra la Marginació fa gairebé 30 anys
que dóna support i acompanya a les persones preses i els
seus familiars. Un dels serveis que oferim, és el vis a vis

Permisos de sortida: procés i requisits

mensual amb les persones preses, on compartim un

Règim disciplinari penitenciari: sancions

espai de confidències i cordialitat.

El dret de defensa . Els advocats d’ofici

I les families?

Les modificacions del Codi Penal

Així com acompanyem a les persones privades de
llibertat, el present servei vol acompanyar a la família,

Instàncies suprajudicials

mitjançant la divulgació d’informació d’interés sobre el
procés que estan vivint.

Cóm ho volem fer?

Per a qualsevol informació pots

Gràcies a un espai compartit I relaxat, donem informació
al grup de families interessades de tota aquella
informació que els hi és útil per viure aquesta situació
complicada. A més, facilitem que puguin compartir
experiències i buscar estratègies conjuntes de resolució
de situacions que ens puguin angoixar.

trucar al 933 750 102
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 12
hores. De dilluns a dimarts de 17 a 19
hores.

I tots aquells sobre els que tingueu dubtes, estem
oberts a suggeriments

