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Una presó 
educadora
Històries, propostes i 
intervencions per no tornar-hi

Jordi Enjuanes Llop. Doctor en Educació, edu-

cador social i treballador social. Te experiència 

com a professor associat a la Universitat Ramon 

Llull i com a consultor a la UOC. És investiga-

dor social del Grup GIAS i la Càtedra de Justí-

cia Social i Restaurativa. Autor de publicacions 

en diverses revistes científiques i de capítols de 

llibres sobre l’educació social en l’àmbit peni-

tenciari. Actualment treballa en un centre pe-

nitenciari.

Yanina Diaz Ortega. Educadora social i antro-

pòloga. Treballa com a educadora social en un 

centre penitenciari del Departament de Justí-

cia, com a professora associada a la Universi-

tat de Vic i com a consultora a la UOC. Té una 

àmplia experiència en formació amb persones 

adultes i serveis socials.

La presó és aquella institució de la qual totes i tots hem sentit a 
parlar, però de la qual ben pocs sabem què passa murs endins. 
El cinema, la televisió o la premsa ens la presenten plena de con-
flictes, baralles…, una escola de delinqüència, farcida d’indesit-
jables que no n’han de poder sortir. Però, per poc que traguem 
el cap per sobre els seus murs, dins no hi ha més que perso-
nes. Persones que, sens dubte, han comès delictes. Alguns per 
necessitat, d’altres per voluntat i la majoria, per circumstàncies 
de la vida que no sempre han triat. I, envoltats d’aquest formi-
gó vertical, si mirem bé, a banda de persones internes trobem 
professionals que hi treballen, que acompanyen, que s’esforcen 
per possibilitar canvis que afavoreixin el retorn a la comunitat 
en condicions. La presó és, i ha de ser, una escola, però no de 
delinqüència, sinó de ciutadania, de noves oportunitats. Perquè 
totes i tots, fins i tot els qui han comès un delicte, formen part de 
la comunitat. I aquesta és la funció de les presons: motivar i pro-
moure canvis que ens ajudin a no caure de nou en la comissió de 
fets delictius. Això és el que veureu si mireu per sobre els murs 
de les nostres presons.

Aquest és un llibre escrit des del cor, però també des de la reali-
tat. Els seus dos autors, educadors socials de professió i vocació, 
han donat veu a interns i professionals. Una veu extreta d’experi-
ències reals i que contribueixen a il·lustrar unes emocions que, al 
seu torn, ens permeten entendre i viure la complexitat de l’exe-
cució penal en privació de llibertat. Són pàgines que dialoguen 
entre la pràctica i el sentit acadèmic de la praxi educativa.
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