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IX Congrés de Pastoral Penitenciària
Al voltant de 300 participants assisteixen a la trobada quinquenal amb el lema
“Abraçats en la Misericòrdia”
20 setembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Del 16 al 18 de setembre, a El Escorial, es va celebrar el IX Congrés de Pastoral Penitenciària
en el qual hi van participar més de tres-centes persones d’arreu de l’Estat en representació
dels dos mil cinc-cents voluntaris que treballen en el món de les presons. El lema del
Congrés, en sintonia amb l’actual Any Sant, va ser “Abraçats en la Misericòrdia”. Va clausurar
el congrés l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, com a president de la
Comissió Episcopal d’Acció Social de la Conferència Episcopal Espanyola.
La sessió inaugural va ser presidida per Mn. José Ángel Sáez de Meneses, bisbe de Terrassa,
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responsable de la Pastoral Penitenciària a Espanya, que parlo juntament amb el
Sr. Ángel Yuste, director general d’Institucions Penitenciàries d’Espanya i Amand Calderó,
director general d’Institucions Penitenciàries Catalanes. També, els va acompanyar el
P. Paulo César Barajas García, del Pontiﬁci Consell de Justícia i Pau. Modera les intervencions
de cada un el P. Florencio Roselló, Director del Departament de Pastoral Penitenciària de la
Conferència Episcopal espanyola.
Misericòrdia en diàleg
El tema principal durant els tres dies va ser la misericòrdia en l’àmbit penitenciari, motiu pel
qual es van presentar les ponències El rostre de la misericòrdia de Déu a la presó o La
misericòrdia en una casa d’acollida, la Llar Mercedària de Barcelona, â€‹â€‹per
José María Carod, religiós mercedari. Es va parlar sobre la misericòrdia en justícia juvenil, a
càrrec de José Antonio Morala i la delegada de pastoral penitenciària de Madrid, una
Maria Yela, va tocar delicat tema de la misericòrdia de portes obertes als Tercers graus.
A més es va tractar parts més teòriques, com en la ponència del president de la Secció
Cinquena de l’Audiència Provincial de Madrid, Arturo Beltrán Núñez, que va aprofundir entorn
El dret penal en una època de canvis. Situació actual i perspectives de canvi.
“Presó”, “miseriocordia” i “justícia”, van ser els eixos d’aquests tres dies, durant els quals
també hi va haver dinàmiques de grup, així com una taula d’experiències, per a reﬂexionar,
com debats sobre diferents qüestions com: el dret penal i penitenciari admeten la
misericòrdia? Quines aportacions podem fer perquè el dret penal i penitenciari siguin
misericordiosos?
Concert
En un altre àmbit més lúdic, va tenir lloc un concert de la Misericòrdia per Migueli, cantautor
catòlic, i amb llarga experiència en presons com a voluntari, amb cançons paraules d’ànim,
denúncia i oració; i sobretot d’agraïment al treball dels voluntaris.
Cloenda amb Omella
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A la sessió de cloenda, els responsables de cada àrea de Treball (Religiosa, social i jurídica)
van presentar a l’assemblea les conclusions dels treballs de grup i, a continuació el President
de Comissió Social de la CEE, Mn. Juan José Omella, Arquebisbe de Barcelona, â€‹â€‹va
prendre la paraula. Omella va agrair el treball de tants voluntaris a les presons, la presència
possible de la misericòrdia després de les reixes. “L’amor tot ho transforma, tot ho canvia.
Vosaltres feu realitat la tendresa de Déu després dels murs”, va dir l’arquebisbe.
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