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LA FUNDACIÓ MARIANAO PRESENTA PRINTING FREEDOM, UNA INICIATIVA QUE PRETÉN DONAR VEU A PERSONES QUE ESTAN O HAN ESTAT A LA
PRESÓ A TRAVÉS DE MISSATGES SERIGRAFIATS EN BOSSES DE TELA
Iván Bravo i Iván Castro, entre altres, han convertit en il·lustracions els missatges que han
volgut comunicar les persones des de la presó.
Una iniciativa del Projecte David de la Fundació Marianao, que des de l’any 1992 acompanya persones que estan o han estat a la presó.
La Fundació Marianao en col·laboració amb l’estudi de disseny Antídot Gràfic, presenta Printing
Freedom, una iniciativa que pretén apropar la realitat de les persones preses la comunitat i sensibilitzar sobre l’estigma i les dificultats de reinserció d’aquest col·lectiu. El canal escollit són bosses
de tela serigrafiades amb sis missatges que han proposat persones que estan internes a centres
penitenciaris i que han estat serigrafiats per persones que ja han sortit de la presó.
Printing Freedom vol “reivindicar la dignitat de les persones que es troben en una situació de privació de llibertat i potenciar el seu protagonisme en el procés de reinserció social interpel·lant a la
comunitat perquè sigui acollidora i receptiva i l’Administració perquè s’impliqui amb els recursos
necessaris per garantir la plena ciutadania d’aquestes persones”, apunta Xavier Pedrós, president
de la Fundació Marianao.
Per crear les bosses es van realitzar tallers a diferents presons catalanes on les persones preses
van dialogar i compartir reflexions sobre el seu dia a dia a la presó i el plantejament que fan de
la futura sortida i reinserció a la comunitat. Dels tallers es van extreure sis frases, sis idees que els
artistes Iván Bravo, Iván Castro, Mil Vietnams, Neuza Vasconcelos, Denis Galocha i Antídot Gràfic
van convertir en il·lustracions. Es tracta de frases com “Mi vida no es ésta”, “No somos tan malas” o
“Buscant la sortida”. Amb la col·laboració desinteressada del taller Print Workers, persones ex-preses van serigrafiar els dissenys en bosses de tela. Tot plegat, un procés participatiu i col·laboratiu
que com a resultat ha creat una col·lecció d’il·lustracions úniques que recullen les reflexions de
persones privades de llibertat.
“El benefici de la reinserció és bidireccional: els principals interessats som nosaltres, però també
reverteix en la societat quan ens en fem membres actius. Tenim molt a aportar i estem desitjant
fer-ho, només necessitem una mica de suport i confiança”, comenta José Antonio Álvarez, un
dels participants del projecte.
Les bosses Printing Freedom es poden comprar a través de la pàgina web www.printingfreedom.
org i a les botigues col·laboradores La Ciutat Invisible (Sants), Fatbottom i Veus amb Veu (Raval)
i Sardinuka i Printworkers (Gràcia).
Els beneficis aconseguits a través de la venda de les bosses es destinaran a acompanyar les 90
persones que participen al Projecte David de la Fundació Marianao.

La Fundació Marianao i el treball amb persones preses
La Fundació Marianao neix l’any 1985 amb l’ocupació d’un bloc d’habitatges abandonat. Des
d’aleshores, treballa per fer del barri Marianao i de Sant Boi un lloc millor per viure per a infants,
joves i la comunitat en general, des de l’acompanyament i l’apoderament de les persones més
vulnerables. Un equip interdisciplinari de més de 50 treballadors i més de 100 voluntaris fa possible el dia a dia dels més de 30 projectes que duu a terme l’entitat.
El Projecte David de la Fundació Marianao acompanya les persones en el seu procés personal fent
visites setmanals als centres penitenciaris. Fa assessorament a nivell jurídic penal i penitenciari i
l’acompanyament en el procés de reinserció treballant en xarxa amb professionals i recursos de
l’àmbit de les toxicomanies, la salut mental i la inserció laboral.
El Premi Reactiu d’Antídot Gràfic
Reactiu és un premi que convoca l’estudi de disseny Antídot Gràfic i que anualment obre un
procés de selecció de propostes per tal de donar visibilitat a causes en les quals treballen ONG,
entitats i moviments socials. Ofereix un projecte gratuït que pot abastar des d’una campanya de
comunicació, identitat corporativa, direcció d’art, audiovisual i motion graphic, disseny editorial
o disseny web.
Antídot Gràfic és un estudi de disseny gràfic multidisciplinar ubicat al barri de Gràcia de Barcelona, fundat el 2013 pels dissenyadors Oriol Porta i Roger Flaquer.
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