


I després de la presó què? On neix la Llum, neix 
la Llibertat

En Lluís és un noi de Tàrrega, demana una entrevista amb el Capellà 
del Centre per tal de comentar assumptes personals. Un dia m’acosto 
a parlar amb ell de la seva inquietud. Em diu: “pare Cheo, jo no sóc 
molt de missa però crec en Déu!!!” Ja em vaig pensar jo, que voldrà 
aquest?, li vaig contestar: “tranquil Lluís, no ets l’únic ni seràs l’últim 
que demani parlar amb mi i que em digui això. A veure, digue’m, de 
que vols parlar? Sóc aquí.” El noto una mica nerviós i una mica agitat. 
I em comença a comentar: “Tinc una condemna de 12 anys i 3 mesos, 
ja en porto 11 anys i nou mesos, me la menjaré a pols tota, però aquest 
no és el problema, pare Cheo, el meu problema és que no tinc on 
anar. Sé que vostès tenen un pis d’acollida que no fa molt han obert, 
sé que estan ajudant a molts de nosaltres que no tenim on anar i que 
moltes vegades no som compresos. Necessito que m’ajudi, que els 
voluntaris m’ajudin, necessito una altra oportunitat.”
Em quedo mirant-lo i li dic: “home Lluis, alguna cosa hi haurà per a 
tu, Déu proveeix!!!” I se li va notar un somriure a la cara i una cara de 
serenitat. Aquí vaig percebre com després de tants anys i rumiar la idea 
d’on anar després de la presó, veu una petita esperança, només petita. 
I se sent més tranquil. Va ser un dels primers encontres.
Després que l’oblit dels condemnats l’ha deixat sense suport familiar, 
en Lluis, després d’un passat juvenil de drogues i robatoris, ara li ha 
arribat la maduresa gairebé sense adonar-se’n. A la presó el temps 
sembla paralitzar-se, ja que tots els dies són iguals. No obstant això, 
el món avança molt de pressa. Haurà de fer un veritable esforç per 
adaptar-se.
A sis mesos vista de la seva llibertat definitiva, em manifesta la seva 
por de que arribi aquest dia que durant tants anys ha estat esperant. 
La llibertat pot ser molt dura si ningú no t’espera fora. Porta anys 
guanyant-se el poder tenir una altra oportunitat, el poder redimir el 
que va fer malament.
Avui li vaig a dir que no es preocupi. Antoni, l’encarregat del Pis 
d’Acollida “Pare Jofré” i jo, hem parlat, i li direm que pot quedar-se 
al pis d’Acollida el temps que necessiti fins que pugui ser independent. 
Passaran dos mesos fins que pugui cobrar la paga per excarceració; 



passaran més mesos fins que se li hagi passat la por a la llibertat, a 
anar a buscar feina, a encaixar el rebuig de la gent per haver estat a la 
presó... Pel Lluís, el pis d’Acollida “Pare Jofré” és l’única oportunitat 
per a poder seguir somniant. És el mitjà que necessita per construir de 
nou la llibertat que anys enrere va desaprofitar, una llibertat que mai 
va tenir de veritat a causa de la seva addicció a les drogues. Li dic que 
no serà fàcil, però que hem de intentar-ho. I dic “tenim”, perquè estic 
convençut que sol no podrà fer-ho. Li caldrà algú amb qui conversar, 
una llar en què sentir-se acceptat i recolzat.
Al final de la conversa la seva tristesa ha deixat entreveure una llàgrima 
i un lleuger somriure. Sap que la nostra aposta per ell va de debò. ¡A 
poc a poc, Lluís! Et vam obrir la casa amb l’esperança que el sentir-te 
part de la nostra família de la pastoral penitenciària sigui per a tu la 
força que necessites per aconseguir la teva llibertat i autonomia per 
sempre. ¡Junts podem aconseguir-ho!.

I tu, ens hi ajudes?

Objectius de la campanya

1. Seguir dotant de mitjans econòmics el Pis “Pare Jofré” i el projecte 
de Dones “Santa Maria de Cervelló” per a l’acollida de permisos 
penitenciaris i llibertats per als presos i ex-presos, així com l’acollida 
de les famílies que vénen a visitar-los .

2. Becar les famílies dels presos per a ajudes d’alimentació, menjador 
escolar per als nens, llibres de text i altres necessitats urgents, més 
evidents i abundants, si és possible, en aquests temps de crisi.

3. Facilitar, a través d’ajuda econòmica, als interns estrangers i 
espanyols de la presó de Ponent, la comunicació telefònica amb 
la família.

4. Obsequiar amb un lot-regal a cadascun dels 700 presos que hi ha 
a la presó de Lleida. A través de la teva col·laboració volem tenir 
un detall amb ells aquest Nadal. Ens hi ajudes?



On 
neix  
la llum,  
neix la llibertat

Campanya de Nadal de la Pastoral Penitenciària

Com  col·laborar?

1. Transferència Bancària a BANC SABADELL 
Compte Bisbat Pastoral Penitenciària de Lleida 
Nº: ÉS 16 0081 0455 9500 0162 7170 

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)

Regals per als presos:

Aquest lot-regal consisteix en: material de papereria, 
sobres, dolços, mitjons i una tovallola, i altres necessitats 
de tipus personal. Necessitem 650 productes per a homes 
i 50 per a dones. Truca’ns i t’informem sobre la donació.

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

Casa d’Acollida 
“Pare Jofré”


