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AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI

Mentre els nostres dirigents de la DG descansen, al voltant de 30 companys estan 
citats aquests dies d’agost per a comparèixer a les dependències policials dels Mossos 
d’Esquadra per a declarar pels fets del dia 2 de desembre de 2011 a la porta de la 
presó Model.

Aquesta  crida  a  declarar  és  una  forma  més  de  reprimir  a  la  classe  treballadora 
d’aquest país; tot aquell que aixequi la veu davant de la repressió més brutal que mai 
hem  patit  els  treballadors  des  de  l’establiment  de  la  democràcia,  serà  perseguit 
incansablement per així dissuadir a la resta de treballadors, de cara al que encara ens 
està per arribar.

Si, creiem que el seu propòsit és instaurar la por a tots els treballadors i així poder 
continuar traient-nos  drets i d’alguna manera garantir que no hi haurà cap oposició.

S’estan equivocant de ple, amb la repressió i la por l’únic que aconseguiran és que 
fem més pinya i estiguem més units que mai. 

No aconseguiran amb aquestes pràctiques repressives que deixem de defensar el que 
és just i pel que tantes persones hem lluitat al llarg d'anys per tenir unes condicions 
laborals més dignes,  justes i democràtiques.

La nostre DG i els responsables del departament,  demostren cada dia amb els seus 
atacs als treballadors penitenciaris, que l’únic que els interessa es mantenir la seva 
cadira (per cert, ells no l’han guanyada com nosaltres, mitjançant una oposició). No els 
interessa si les presons funcionen o no, només volen no tenir soroll i que res surti de 
les  quatre  parets,  tant  els  dóna  les  condicions  laborals  dels  treballadors  i  les 
condicions de vida dels interns, ambdues cada vegada més degradades.

Des de CCOO donem el nostre suport a tots els companys que han estat cridats a 
declarar com autors d'un delicte.  Hem posat en marxa el gabinet jurídic per tal de 
prestar el millor assessorament als nostres afiliats i no descartem cap tipus d'acció que 
serveixi per reconduir aquest despropòsit fet en ple mes d'agost quan tot el país està a 
mig gas.

Barcelona, 14 d'agost de 2012

PER SI NO EN TENIEM PROU…………………………A COMISSARIA


