
ANNEXOS 

 

En aquest petit dossier hi trobem tots els annexos del treball de recerca Les drogues 

a la presó, un túnel sense sortida? 

Totes les entrevistes que hi ha adjuntes són la part més essencial d’aquest treball. Cada 

una d’elles m’ha aportat coneixements, informació i, sobretot, m’ha fet sentir empatia cap a 

totes aquestes persones.  

La primera entrevista que trobem ha estat molt important, ja que a partir d’aquesta he pogut 

realitzar dues de les entrevistes més impactants i alhora més reals de totes. Són l’essència 

pura d’una crua, dura i fosca realitat viscuda. 

A continuació, hi trobem una entrevista amb una psicòloga del Centre Penitenciari de 

Lledoners i un CD que conté un àudio d’una voluntària a la presó Quatre Camins.  

Per últim, però no per això menys important, aquest annex conté tres meravelloses 

entrevistes. El fil comú de totes elles és que els interlocutors han estat a la presó per culpa 

de la droga; però el seu camí cap a la reinserció ha estat, en tots tres casos, completament 

diferent. Una d’elles està inclosa amb punt i lletra del mateix entrevistat i m’ha semblat 

interessant mantenir-la tal com ell mateix la va redactar per tal de respectar la seva 

autenticitat. Les altres dues me les van fer arribar per correu electrònic.  

Gràcies a totes les entrevistes podrem posar-nos a la pell dels entrevistats i entrevistades. 

De ben segur que la visió que prèviament es pot tenir pot anar canviant a mesura que es 

vagi llegint cada una de les entrevistes. 
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