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Gal·la, participació i lleure als centres penitenciaris
Dades generals:
Centre d'Estudis de l'Esplai
Baix Llobregat
Isabel Santero
isantero@esplai.org

Dades de l’experiència:
"'Gal·la' té com a objectiu la formació, creació i impuls de grups de dinamització cultural dins
de centres penitenciaris, formats per interns del centre, i amb la finalitat d'oferir eines contra
el risc d'exclusió social."
L'educació en valors és el que ens orienta cap a la tasca educativa de les actituds, les maneres
de fer, de relacionar-nos les que només són possibles des de la pràctica; és la pràctica
quotidiana la que ens educa. L'intern, continua essent un individu amb necessitats educatives
importants i més encara si es considera que una de les bases de la seva conducta és l'absència
d'habilitats i coneixements que li permetin una correcta socialització. Per tant, des del centre
d'Estudis de l'Esplai, ens hem plantejat impulsar un projecte de formació i dinamització adreçat
als interns del centre penitenciari de Quatre Camins, amb la finalitat d'oferir eines contra el
risc d'exclusió social. Les eines clau són la motivació per a la dinamització i participació en el
centre penitenciari.
Així, el projecte s'adreça a interns dels centre penitenciari de Quatre Camins, el règim
d'internament dels quals els permeti participar en activitats formatives, organitzades dins del
propi centre, i organitzar i participar en activitats culturals i de lleure. La proposta ha estat
oberta a interns de diferents mòduls d'internament. La seva participació en el projecte no ha
implicat cap tipus de contrapartida dins la dinàmica del centre. El grup de persones
destinatàries destaca per la seva heterogeneïtat, a tots els nivells (edat, origen, nivell educatiu,
etc.), el què fa difícil elaborar un perfil únic de destinataris.
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El grup motor (qui realitza el servei) està conformat per interns de tots els mòduls del centre,
amb la clara intencionalitat de que el servei es pugui oferir a tota la comunitat.
FORMACIÓ:
S'ha realitzat la formació al grup motor, en sessions quinzenals de 4 hores. Aquestes sessions
han estat impartides per dues formadores expertes en temes de motivació, participació,
dinamització de grup i metodologia APS.
DEFINICIÓ DEL SERVEI
A partir de les primeres sessions, s'aconsegueix crear un grup de persones internes
interessades i motivades a participar. Són una mostra representativa del centre ja que venen
de diferents mòduls i alguns no es coneixen entre ells.
En el marc de la formació s'han treballat els aspectes clau i específics per a la definició del
servei. Per fer-ho, s'han creat comissions de treball:
-

Comunicació

-

Metodologia

-

Infraestructura

Avancem cap al repartiment de responsabilitats i el treball en comissions, la qual cosa fa que
els interns assumeixin la responsabilitat de liderar les comissions de treball per a la gestió del
grup de gestors culturals. En alguns casos, veiem la dificultat d'avançar sols i la treballem des
del reforç positiu i les dinàmiques anteriorment treballades, en la majoria dels casos és un
moment clau per apoderar-se del projecte. Des d'aquesta fase es creen trobades setmanals
entre interns de diferents mòduls facilitades des de les educadores de caps de setmana, la qual
cosa dóna força als interns. Podem dir que des del moment que ells es fan càrrec del projecte
amb les educadores, es reafirmem en que és un programa de co-gestió ja que el marc on es
concreta així ho determina.
Veure la notícia sobre el projecte publicada al 'Diari de la Fundació Catalana de l'Esplai',
novembre de 2013.

Redacció: Asun Gil, juny de 2014
Aprenentatges que s'han donat:
Els interns dels centres penitenciaris han pogut adquirir aprenentatges i coneixements entorn:
el coneixement d'un mateix, habilitats socials, resolució de conflictes, la motivació, la
participació, el treball en grup, la programació i dinamització d'activitats i l'elaboració de
projectes.

Descripció del servei:
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El projecte ha donat resposta a la necessitat de comptar amb activitats de temps d'oci i temps
lliure als centres penitenciaris ubicades en l'espai dels caps de setmana i amb la intenció de
que siguin dinamitzades pels propis interns.

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Ajuda pròxima a altres persones
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys
Data d'inici del projecte: 01/11/2012
Data de finalització del projecte: 30/09/2013
Entitats que participen a l'experiència: Centre Penitenciari Quatre Camins, Departament
de Justícia i Centre d'Estudis de l'Esplai

Dades de contacte:
Adreça: C/Riu Anoia 42-54
Població: El Prat de Llobregat
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 934747453
Correu electrònic: isantero@fundesplai.org
Web: http://www.fundesplai.org

