
bre. Certament no és el millor moment de l’any 
per oferir un curs d’aquest tipus però el calen-
dari es va haver d’ajustar als condicionants del 
projecte Llavorae.cat1, d’on arribava la iniciati-
va i el finançament. Durant aquest període, dos 
grups d’interns dedicaven tres hores setmanals 
a aprendre a portar un hort ecològic d’uns 500 
metres quadrats i a adquirir també els coneixe-
ments teòrics que poden ajudar a organitzar-lo: 
com mantenir i millorar la fertilitat del sòl, com 
fer un bon compost o com plantejar les rotacions 
dels cultius, per exemple.

Les pràctiques es van organitzar a partir de tres 
tipus diferents d’hort: l’hort en bancals –que és 
el més practicat a la Catalunya Central–, l’hort 
en parades en crestall –en què la terra no s’alça 
sinó que es deixa plana– i l’hort amb formes or-
gàniques. La Yolanda Delgado, l’altra monitora, 
explica que l’objectiu era “que aprenguessin a por-
tar un hort des de zero i mantenir-lo”, i la iniciativa ha 
despertat expectatives perquè una vegada aca-
bada la formació, tots els alumnes es mostraven 
interessats en el futur d’aquell trosset de terra 
que havien fet fructificar.

Al Centre Penitenciari Lledoners són les quatre de 
la tarda. Els fanals gegants que il·luminen el “car-
rer central” et recorden que estàs en una presó i 
que les portes on posa “Mòdul” estan vigilades 
i controlades per professionals de seguretat del 
centre. En una aula, una vintena d’homes escol-
ten més o menys atentament les explicacions que 
la Marta Jané, –una de les monitores de l’hort– els 
dóna: tenen poca estona de llum i han d’acabar 
una feina, així és que cal espavilar-se i no badar. 
N’hi ha un que es rebota i la Marta li para els 
peus: les queixes i les lamentacions no aporten 
res de bo al grup i no són el lloc per abocar-les; si 
no li està bé pot tornar al seu mòdul. Després, els 
més voluntariosos ajuden a treure les eines del 
magatzem, es desplacen pel corredor fins al ves-
tuari per posar-se indumentària i calçat adequat 
i surten tots al “carrer”. Hi treballaran fins que es 
farà fosc i després tornaran a l’aula a fer la part 
teòrica del curs.

500 metres d’hort empresonat
Les sessions formatives en horta ecològica al 
Centre Penitenciari Lledoners van començar el 
mes d’agost i es van allargar fins el 14 de desem-

iniciatives

Horts entre barrots

El passat dimecres 21 de desembre, vint-i-un interns del Centre Penitenciari 
Lledoners van rebre un diploma acreditatiu d’aprofitament d’un curs d’hort 
ecològic. Al llarg de 60 hores, els alumnes van treballar un espai de 500 metres 
quadrats on van plantar cols, enciams, ravenets, porros, cebes, alls, espinacs, faves, 
julivert, carxofa, maduixeres, aromàtiques, api i adob en verd. Aquesta no és una 
experiència única. En altres centres penitenciaris i també en centres educatius 
–el nom que ara reben els espais penals destinats a joves–, s’hi fan experiències 
similars que tenen l’agricultura com a base de treball. 

Text i imatges: Alba Gros
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Les dificultats d’un hort en un centre penal
L’associació L’Era, Espai de Recursos Agroeco-
lògics, en col·laboració amb l’Escola Agrària de 
Manresa, és l’entitat que s’ha ocupat de l’or-
ganització del curs d’hort ecològic al Centre 
Penitenciari de Lledoners. Segons la Yolanda, “ha 
estat molt gratificant treballar amb els interns i n’es-
tem molt contentes; la part més complicada ha estat 
ajustar-nos al funcionament d’un centre penitenciari, 
que fa que l’organització sigui més difícil”. La Yolanda 
es refereix als condicionants per entrar eines o 
certa maquinària, i també als requeriments ne-
cessaris a l’hora de moure’s per dins el Centre, 
tant dels col·laboradors externs com dels matei-
xos interns.

La Joana Guiu és l’experta que ha portat un curs 
de fructicultura ecològica de 620 hores a la pre-
só de Palma i ella també coincideix amb aques-
ta opinió. Evidentment es tracta d’espais amb 
moltes mesures de seguretat que requereixen de 
permisos i formularis per entrar, per sortir, per 
fotografiar, per entrar material, etc. La Joana ho 
exemplifica amb un comentari clar: “Per qualsevol 
cosa que volia entrar havia de demanar un permís, fins 
i tot per un DVD! El dia que vaig voler ensenyar les 
parts d’un fruit, vaig anar a la fruiteria i vaig comprar 
diferents tipus de fruites. Els funcionaris van anotar 
fruit per fruit el que entrava i em van dir que els interns 
i internes s’ho havien de menjar a l’aula mateix o bé 
ho havia de treure altra vegada. Ens ho vam menjar, 
és clar!”.

Però aquestes dificultats no són sinònim de no 
tenir material per treballar dins la presó: pales, 
aixades, rasclets, planter, ... gairebé tot hi té ca-
buda quan el grup que hi ha de treballar té prou  
consideració quant a responsabilitat i respecte. A 
Lledoners, per exemple, a més de l’hort ecològic 
que es va engegar amb el curs, funciona un altre 
espai de cultiu al mòdul 6. Quan és l’hora de tre-
ballar-lo, els interns demanen les eines necessà-
ries als professionals de seguretat assignats i es 
posen a fer feina. En Salvador Rodríguez Balma, 
intern del Centre, explica que a la primavera pas-
sada ja han tingut “melons pebrots, síndries...sobre-
tot verdures que no s’hagin de coure, per menjar-nos-les 
directament a l’hora del menjador i poder-les repartir 
entre companys. La gent està contenta i interessada. Jo 
porto quatre anys i mig empresonat i això no ho havia 
vist mai”.

Aquest mòdul 6 és el que anomenen de partici-
pació i convivència, on s’ubiquen bàsicament ho-
mes que han tingut problemes de toxicomania. 
A través del seu programa curricular individual 
treballen la responsabilitat i el saber estar amb la 
resta de companys. El cap de la unitat explica que 
la normativa d’aquest mòdul és la mateixa que 
per a la resta, però el tracte és més individualit-
zat, cosa que els dóna més coneixement de cada 
un dels interns. “Aquest tracte més directe, aquesta 
interelació, fa que la convivència sigui millor” i facilita 
també que es puguin impulsar petits projectes 

com el de l’hort, impulsat per la comissió de medi 
ambient del centre penitenciari, que gestiona una 
treballadora junt amb interns. I és que el paper, 
el suport i l’acompanyament dels professionals 
de la presó és un aspecte vital a l’hora de tirar 
endavant aquest tipus d’iniciatives. Segons la 
Yolanda: “dins d’un centre com aquest qui té recursos 
té el poder, cada mòdul funciona diferent, amb les se-
ves disciplines, el seu material, i les seves possibilitats 
d’avançar. Que una iniciativa com muntar un hort tiri 
endavant dependrà més de la voluntat de les persones 
treballadores del centre que dels propis interns”.

Educació, teràpia...
Treballar la terra, estar a l’aire lliure, tenir la sa-
tisfacció de veure créixer les plantes i finalment 
poder menjar-ne els fruits o poder-los regalar 
són alguns dels plaers de gestionar un hort quan 
s’està reclòs en una presó. L’Ignasi, un altre dels 
beneficiaris del curs de Lledoners explica que 
“aquí el que compta és fer coses productives, que pu-
guin servir per alguna cosa i distreure’s; fas exercici, 
t’evadeixes bastant i aprens coses”. I en Claudio diu 
somrient que li agraden totes les feines de l’hort: 
“Tant me fa, m’agrada tot. Ara faig les línies ben rectes 
amb el motocultor”, i es felicita mentre es fa petons 
a ell mateix amb els dits de les mans. 

Els monitors o monitores que treballen en cur-
sos o tallers agrícoles en centres penals també 
s’adonen dels beneficis que poden repercutir en 
els interns. En Rafael Bertran, que porta l’hort 
del Centre Educatiu Ponent, també considera que 
hi ha altres aspectes interessants a part de l’es-
trictament productiu: “Educativament parlant, els 
ajuda a adquirir uns hàbits de treball, de coordinació 
amb la resta d’alumnes per tal d’organitzar-se la fei-
na, de responsabilitat vers la cura de les plantes i de 
prendre consciència de la seva tasca al llarg de tot el 
procés d’elaboració d’un hort. Són els protagonistes del 
seu propi esforç i, en conseqüència, els ajuda a reforçar 
la seva autoestima”. I encara hi afegeix una ves-
sant terapèutica important perquè és del parer 

El funcionament d’un 
centre penitenciari fa 
que l’organització d’un 
curs sigui més difícil

01. La Yolanda Delgado 
revisant l’acotxat de l’hort 

en bancals.

02. Dos  interns 
cavant l’hort 

de disseny orgànic.

1. El nom complert del 
projecte és Projecte 

Innovador Llavorae.cat 
de Foment de l’Ocupació 
mitjançant la innovació i la 

cohesió en la producció 
ecològica a Catalunya, 
que ha comptat amb la 

subvenció del programa 
Projectes Innovadors, 

impulsat per l’Ajuntament 
de Manresa, patrocinat 

pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i cofinançat pel 

Fons Social Europeu.
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03. Dos dels participants 
en el curs d’horta traginen 

palla per a l’acotxat, 
pel carrer central de 

Lledoners.

que “l’hort genera una reconnexió amb el que som, 
amb la natura i dóna moltes lliçons i valors a aquells 
que estan disposats a escoltar. Aquest contacte diari 
amb la terra i les plantes, en un espai obert, no sola-
ment oxigena el cos i la ment, sinó que ajuda també 
a prendre consciència i establir una altra relació amb 
ells mateixos i en conseqüència, amb el seu entorn.” 
Comenta que en una societat en què “la cultura 
de la immediatesa és a l’ordre del dia, un dels aspectes 
més difícils d’assolir, però que més valoren, és el des-
cobrir que tot té un procés i que aquest implica un altre 
temps, i per tant un estat de paciència”.

En Pere Vilarrasa, monitor de l’hort del Centre 
Educatiu Montilivi, també comenta que si els jo-
ves  “estan familiaritzats amb la terra per referents 
familiars, dels seus avis sobretot, podem crear vincle 
més fàcilment i des d’aquí connectar amb uns hàbits de 
treball i solidaritat, que amb un bon seguiment un cop 
desinternats, podríem dir que hem pogut aconseguir 
una correcta reinserció de durada indeterminada. La 
societat no facilita que un jove delinqüent pugui dis-
posar d’una altra oportunitat, que a més, casi sempre 
desaprofita”.

... i reinserció
La reinserció sembla ser la paraula clau. Aquest 
també era un dels motius per engegar el curs 
d’hort a Lledoners segons explica Pilar López, 
tècnica de Llavorae.cat, el projecte que ha finan-

çat la formació. De fet, el darrer eix del projec-
te contemplava una comissió de treball per a la 
introducció de l’horticultura als centres peni-
tenciaris i de justícia juvenil com a mesura de 
reinserció. López explica que “com que el projecte 
és de promoció del sector productor ecològic català, com 
que dins de l’equipament també tenien espais per fer 
horts i com que l’Escola Agrària, L’Era i Manresa som 
coneguts per temes de producció ecològica, tot plegat va 
fer pensar en què l’horticultura ecològica era un nou filó 
d’ocupació i que aquesta formació (que hem intentant 
que fos homologada) serviria als interns, en el futur, 
com a eina de reinserció dins del mercat laboral”. 

El curs a la presó de Palma, que portava Joana 
Guiu, era de formació ocupacional, d’aquí la 
seva llarga durada (620 hores). Però no tots els 
interns i internes que el començaren van aca-
bar-lo. El nombre inicial era de 20 persones, i 
de totes elles, set van haver de deixar-lo bàsica-
ment per problemes de conducta. “De fet, el curs 
era com una compensació per bona conducta, així que 
si fallaven, es quedaven sense curs”. Les classes eren 
un moment de trobada entre homes i dones pre-
sos i aquest fet ja era de per si prou al·licient, i 
si arribava a ser-ho massa –tant que l’atenció a 
la classe es perdia per complert–, la formació es 
donava per acabada i no tornaven l’endemà. Qui 
regulava l’assistència eren els mateixos funcio-
naris de la presó, que malgrat no estar presents 
a les aules, podien observar l’alumnat per les 
càmeres. La Joana també comenta que en oca-
sions gastaven bromes de mal gust i es faltaven 
al respecte. Per tot plegat, la Joana va decidir 
adaptar el temari del curs a l’alumnat perquè 
traguessin més profit de l’experiència: “alguns 
no sabien prendre apunts, multiplicar... Vam aprendre 
com estudiar, fer notes, com fer mapes conceptuals... 
coses que els servissin per si havien de fer un altre 
curs”. En Francisco Vicente Romero, sotsdirector 
de Lledoners, també expressa aquesta funcio-
nalitat múltiple que tenen els cursos en centres 
penals: “no és tan important fer un bon enciam; el que 
compta és que ells aprenguin, que s’autogestionin, que 
siguin solidaris amb altres grups”. y

El paper, el suport i 
l’acompanyament dels 
professionals de la 
presó és un aspecte 
vital a l’hora de tirar 
endavant aquest 
tipus d’iniciatives
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