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AIXÒ NOMÈS ÉS EL PRINCIPI 
                                       Sant joan de Vilatorrada,  25 novembre 2011 
 
Companyes, companys, 
 
Aquest ha sigut un matí històric per molts de nosaltres. Alguns revivien fets passats, altres 
els vivien per primera vegada, però per a tothom aixó marcarà un abans i un després en la 
nostra vida professional. 

                           GRACIES A TOTS I TOTES !! 
                      CP BRIANS 1 i  CP BRIANS 2 
                          CPQC    i       CP JOVES 
                                 CP LLEDONERS 
 
Volem molt especialment i sobretot donar les gràcies a tots els companys i companyes de 
CP Joves i CPQC  que treballaven durant el torn de nit i que, han hagut de quedar-se fins 
que el torn de matí ha pogut entrar, i que s’han vist obligats a fer serveis de dia amb els 
efectius de nit, és a dir, han efectuat els recomptes dels mòduls, tots sols, un funcionari a 
cada mòdul. També els han ordenat obrir als interns, essent els efectius de nit. Fet totalment 
irresponsable per part de l’Administració i que demostra una vegada més el poc interès que 
té el nostre govern, i la D.G  per fer les coses bé. 
 
L’Administració de moment ha fet cas omís a la nostra petició de seure a parlar, per això des 
d’aquí els informem de que aquestes accions no seran un fet aïllat, si no responen a les 
nostres peticions i respecten els nostres drets com a treballadors i la nostra dignitat i 
professionalitat, com a cossos especials. Seguirem units, demostrant que amb les presons 
no es juga. Farem el que calgui per fer-nos sentir.  Ja n’hi ha prou! 
 
Finalment, tornar a agrair-vos la vostra col·laboració dels companys i companes que van 
acudir a la crida i encoratjar-vos a tirar a endavant, a fer-nos sentir, a estar units per defensar 
els nostres drets i no perdre les forces i l’esperança. Endavant. 

CCOO C.P. Lledoners continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui cada dia una 
mica millor. Esperem les vostres propostes i iniciatives,  directament al grup de la secció o al correu :   

                  cplledoners@ccoo.cat 
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