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Entrevista a Xavier Badia, membre de Justícia i Pau i voluntari de presons
04 juny, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

En la línia del treball de la justícia restaurativa i el voluntariat a les presons, Justícia i Pau (JiP)
organitza xerrades a escoles, entitats i parròquies, en les quals aborden tots aquells aspectes
desconeguts del món de la justícia penal i la presó, i sobre la necessitat del compromís social
per promoure la reinserció dels presos en la societat. Xavier Badia és membre de JiP i
voluntari de presons.

Quin és l’objectiu de l’eix de justícia restaurativa de JiP?
Treballem per afavorir un model penitenciari que se centri en la reinserció de les persones
empresonades i no tant en el càstig; que s’orienti a la restauració del mal causat i al perdó
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de la víctima. Treballem per a una progressiva transformació del model penitenciari més
humà i favorable a la persona.

I com el porteu a terme?
Principalment, a través de l’activitat dels voluntaris. Facin l’activitat que facin,l’objectiu és
acompanyar les persones empresonades –que són persones com nosaltres, que tenen els
seus drets i la seva dignitat–, donar-los suport per tal que quan surtin en llibertat ho facin en
les millors condicions possibles de cara a la seva reinserció. També és important sensibilitzar
la societat sobre la realitat de les presons i sobre la responsabilitat col·lectiva en la
reinserció. Les lleis i el sistema penitenciari haurien de centrar-se en afavorir el procés de
canvi personal cap a la rehabilitació.

Què feu a les parròquies, per sensibilitzar?
Bàsicament xerrades en què expliquem la realitat de les presons i l’activitat de les persones
voluntàries. Voldríem que a la vida de les parròquies el món de les presons hi fos present, bé
sigui a través de les pregàries o tenint coneixement de la realitat de famílies amb membres
empresonats, amb grups de suport, per compartir situacions i vivències... Voldríem una
Església immersa en les persones més vulnerables.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 9 de juny
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