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I després de la presó què?

L’Antoni em va dir que ¡no era necessari!, que ¡no era necessari! 
Em deia que quan sortís en llibertat segur que podria recórrer 
a algun familiar o a algun amic. A la setmana d’assolir en 
llibertat em va trucar per telèfon, estava de nou a Lleida, 
després d’haver tornat d’un poble on l’havien promès no sé 
que mena de treball. L’han robat tot el que portava, no té on 
anar. Quan va sortir de la presó la família no va voler saber 
res, i pel que veig, els qui deien que eren els seus amics, no 
havien de ser-ho tant.

Li dic que no es preocupi que farem el que puguem. Quedo amb 
ell aquesta mateixa tarda i el duc  a una pensió propera. L’he 
comentat que el nostre somni és crear una CASA D’ACOLLIDA, 
a la que anomenarem “Pare Jofré” per a persones com ell i per 
altres que no tenen on gaudir els seus permisos penitenciaris. 
Els seus ulls s’obren plens d’alegria perquè la vida en llibertat 
després de tant de temps a la presó és dura al carrer. A més a 
més, cal esperar un temps mínim de dos mesos des de la sortida 
en llibertat fins a poder cobrar la pensió per l’excarceració.
Sabem que no serà fàcil trobar una feina decent. El seu físic 
delata que ha estat a la presó. Gairebé ningú està disposat a 
donar treball a un ex-reclús.

L’Antoni ha viscut 12 anys a la presó i una sola setmana  
de llibertat l’ha servit per adonar-se el dur que és el carrer 
per a persones com ell. Les oportunitats es compten amb 
comptagotes per les persones que han estat a la presó. El 
perill de tornar a cometre un delicte és evident. Ningú 
s’alimenta de l’aire en aquesta vida.
L‘Antoni ha complert el seu delicte de forma íntegra. 
És conscient del que va fer i ho ha pagat. Però li cal una 



oportunitat per a no continuar fent real aquest 65% de 
reincidència en casos com el seu. Sap molt bé que el més 
fàcil per a ell és tornar a cometre delicte i entrar de nou a la 
presó; està més acostumat a moure’s entre murs i reixes que 
entre els carrers i els semàfors.

La Casa d’Acollida li permetria somiar amb un futur en llibertat, 
lluny per sempre de la presó. Sap que l’esforç ho haurà de fer 
ell mateix, que no serà fàcil d’aconseguir i ser fidel a una feina, 
sap també que no li regalaran res però ho vol intentar.
Ningú pot aprendre a viure en llibertat en absència  de 
llibertat. La Casa d’Acollida li possibilita tenir com a referència 
una “petita família” que li dóna ànim i suport, i sobretot un 
sostre des del qual sentir-se protegit i poder construir un futur 
en llibertat.

Ens ajudes a construir un futur per a ells?

Objectius de la campanya

1. Posar en funcionament la Casa d’Acollida “Pare Jofré”, 
amb 6 places,  perquè els interns puguin gaudir dels 
permisos penitenciaris, accedir a un tercer grau, o 
acompanyar-los en el seu procés de reinserció social.  

2. Donar beques a les famílies dels presos per a 
ajudes d’alimentació, menjador escolar per als 
nens, llibres de text i altres necessitats urgents. 

3. Facilitar, a través d’ajuda econòmica, als interns estrangers i 
espanyols indigents de la presó de Ponent, la comunicació 
telefònica amb la família.
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Com  col·laborar?

1. Transferència Bancària a CAIXABANK 
Compte Bisbat Pastoral Penitenciària de Lleida 
Nº: ES18-2100-0733-7101-0045-8332 

2. Donatiu en el Secretariat Diocesà de Pastoral 
Penitenciària. 
Parròquia Ntra. Sra. de la Mercè 
C/ La Mercè 14. 25003 Lleida 
Telèfons: 973 281308 
(qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora)

Per a més informació:

Contactar amb el capellà, P. José Leonardo Sánchez:
Telf:  619 20 38 42
e-mail: pastoralpenitenciaria@bisbatlleida.org

Casa d’Acollida 
“Pare Jofré”

www.bisbatlleida.org/organismes-moviments/pastoral-penitenciària


