
            

 
 

 
 

 

UN ÈXIT  
 

 
 
La concentració d’ahir a les portes de la presó Model de Barcelona va ser tot un èxit. 
Amb la presència de més de dos-cents companys i companyes i els ànims de 
centenars que no van poder unir-se a nosaltres però dels quals tenim un total 
recolzament, vam poder fer-nos sentir.  
 
Durant els dies previs a la concentració, així con moments abans vam rebre 
nombroses trucades per part de l'Administració amb l'ànim que desistíssim de dur-la 
a terme, sense oferir en cap moment la possibilitat de seure'ns a negociar. Aquesta 
actuació per part de l'Administració no ha fet més que reforçar-nos en les nostres 
conviccions i donar-nos encara més forces per continuar amb les nostres 
reivindicacions. 
 
Encara que érem molts, vam trobar a faltar companys i companyes que saben que la 
nostra lluita ha de ser conjunta. Estem convençuts que s’afegiran a les properes 
mobilitzacions perquè HEM DE SER-HI TOTS. Els hi esperem per avançar espatlla 
amb espatlla. 
 
Defensem els treballadors/es: interins, laborals….  que ara estan a l’atur, la 
seguretat, el treball digne i les retribucions íntegres. Demanem una millor gestió per 
part de l’Administració i responsabilitats als que ens han portat a la situació en què 
els Serveis Penitenciaris es troben en aquests moments. Reclamem claredat, 
transparència i garanties. Volem que donin la cara i seguin per negociar amb 
nosaltres i decidir el nostre futur, sense embuts, sense paranys, sense mentides.  
 
No podran jugar amb la por i la desconfiança. Sabem que necessiten “pau” al període 
electoral, i això és precisament el que NO TINDRAN, perquè ha començat la lluita: 
 
La setmana vinent celebrarem assemblees conjuntes de tots els sindicats a 
tots i cadascuns dels centres penitenciaris de Catalunya per coordinar les 
properes actuacions. Us informarem! 
 
Ara és el moment, companys i companyes. Hem d’estar per sobre de les diferències, 
i dels recels envers un color o envers un altre. Ara no n’hi ha de colors, ara només 
som nosaltres, els treballadors i treballadores lluitant per allò que és nostre. No 
deixem que ens ho intentin treure, si estem units no podran. 
 

AMB EL NOSTRE SALARI NO ES JUGA! 
AFEGEIX-TE A LA LLUITA! 

ARA ÉS EL MOMENT! 
TOTS JUNTS HO PODREM FER! 

 


