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VUELVE LA BURRA AL TRIGO1
 

 
 
 

 
Un cop més la direcció del centre nega un problema més que evident en la manca de 
personal. NO POT SER que de forma reiterada els caps de setmana estiguin obligant a 
funcionaris de guàrdies a canviar-se el servei de tarda-nit per matí-tarda justificant-ho per 
raons del servei mentre el Departament de Justícia oblida que té 500 companys interins 
cessats i que podrien asumir aquests serveis. CCOO LLEDONERS denuncia que les 
neccessitats de servei són extraordinàries i per motius puntuals. No es pot permetre 
que es converteixi EN NORMA DE FUNCIONAMENT. 

 
No estem d’acord amb el conseller de Justícia, Germà Gordó, el qual va negar, en 
declaracions al DIARI DE GIRONA el 21 de novembre,  que els incidents que es produeixen 
a les presons catalanes amb els interns obeeixin a la manca de personal,  afirmant tot 
seguit que la ràtio de vigilants per interns és de les millors d'Europa. 

 
Des d’aquí preguntem al conseller d’on treu aquestes ràtios quan al CP Lledoners és 
habitual que un sol funcionari s’hagi de fer càrrec del mòdul. 

 
Critiquem la direcció del centre que, en lloc de fer visible aquesta problemática, es dedica a 
reforçar el servei, mitjançant notificacions i imposicions al personal, en moments molt 
puntuals, com per exemple quan vam rebre la visita del Director  General,  el  passat  
dimarts  25  de  noviembre:  sorprenentment  tots  els  mòduls estaven ben coberts. 

 
CC.OO també reitera les queixes que li vàrem transmetre a la direcció del centre en la 
darrera reunió per la greu mancança de radiotransmissors. NO PODEM PERMETRE que 
una eina indispensable per a la nostra seguretat no estigui a l’abast de tots els funcionaris 
de servei, que hi hagi mòduls on només la meitat dels funcionaris adscrits en disposi. Des 
d’aquí fem responsables a la direcció del centre i al Departament de Justícia dels incidents 
que puguin patir els funcionaris, i la seguretat del centre, per aquesta manca de dispositius. 

 

 
 

 
 
 

1 L'expressió “vuelve la burra al trigo", es fa servir per expressar una reiteració enfront d'alguna cosa que es 

repeteix nombroses  vegades, com per exemple una opinió, argument o error, sense que l'interlocutor  esmeni 

el seu discurs; fins i tot repetint-ho quan s'ha donat per resolt l'assumpte. 
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