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LA COORDI DURANT EL MES
DE SETEMBRE
D’acord amb el que us vàrem explicar en la salutació de principi de curs ens proposem tenir-vos
ben informats de la marxa de la Coordinadora, d’aquí que rebeu aquesta circular en la que
pretenem assabentar-vos del que s’ha fet en el darrer més i del que està previst per al més
vinent.

Atenció a Persones Preses
Com ja sabeu, cada mes anem als Centres Penitenciaris d’aquells interns i internes que ens
demanen que els anem a veure. I així ho tornem a fer durant aquest mes de setembre, ja que,
per nosaltres, aquesta activitat és la més important de totes, per l’enriquiment que suposa per a
tots.
El nombre d’interns va patint variacions, depenent de la sortida de la presó, però sempre hi ha
interns que ens recomanen a d’altres, cosa que permet que ens mantinguem amb un número
de participants al voltant dels 30, repartits entre Brians 2 (on n’hi ha més), Brians 1, Quatre
Camins, Lledoners i la Model.
Els dies que anem solen ser sempre els mateixos, per a que els participants puguin demanar de
venir a veure’ns: a Quatre Camins i Lledoners anem els tercers i quarts dimarts de cada mes, i a
Brians 1 i 2 els tercers i primers dimecres de mes.

Suport Jurídic
Quan a una persona de Cornellà li imputen un delicte, des de la responsabilització del mateix,
ens posem en marxa els advocats i la Treballadora Social per aconseguir una pena
rehabilitadora que vagi a esmenar el problema que l’ha dut a cometre aquest acte. Normalment
els Jutjats solen acceptar les propostes que fem, però no sempre ens en sortim, com ha passat
aquest mes, que, per desgràcia, ha hagut d’entrar un noi a complir la pena de presó al no poder
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combatre la toxicomania que pateix. Ara passarà al Programa d’Atenció a Persones Preses i
proposarem que la condemna la pagui en una Comunitat Terapèutica per a que es pugui curar,
rehabilitar i reinserir-se, objectiu de tota condemna segons la Constitució Española.

La Nova K-Feta
Aquest és un projecte sòcio-educatiu, de capacitació i empoderament dels participants, que es
va adaptant a les necessitats i demandes d’aquests. La demanda més important que ens fan
arribar és la de treball, amb el que amb les activitats d’aquest servei, preparem als nois i noies
per a que el busquin, passin la selecció i puguin mantenir-lo. Les activitats que duem a terme és
la formació instrumental i tecnològica, les habilitats socials, la Formació i Orientació Laboral, el
coneixement de l’entorn i l’autoconeixement. Aquestes activitats s’intercalen amb activitats
físiques, d’oci i cultura.
Durant el de setembre han arribat a participar 11 persones, tot i que costa molt treballar amb
ells per la discontinuïtat d’assistència que presenten. Tot i això no ens desanimem, perquè
creiem en el projecte i el continuarem millorant per a que doni resposta a les demandes
individuals i socials.

Exposició del 30 aniversari
Recordeu que la data de la inauguració és el 24 de novembre del 2016 a les 19 hores al Centre
Cultural García-Nieto. Però us demanem un favor: li hem de posar un títol contundent i que ens
representi; si teniu alguna proposta, feu-nos-la arribar. Agraïm totes les aportacions.

I per últim...
Ens plau comunicar-vos que ja som entitat d’Utilitat Pública. A més del reconeixement que la
tasca que fem beneficia a les persones i la societat en general, també ens dóna uns beneficis
fiscals, legals i socials que abans no teníem. Sapigueu, doncs, que les aportacions que ens feu
tenen els mateixos avantatges que si ho féssiu a una Fundació o un Partit Polític. Ens complau
molt que el vostre esforç també tingui una recompensa.

Tornem el mes vinent.

