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Alguns de nosaltres portem aquí nomes alguns anys i no hem conegut l’època d’esplendor 
d’aquest centre (si es que l ha tingut). Molts d’altres estan aquí des de que es va obrir el 
centre i la seva experiència professional es remunta a èpoques molt difícils. Ells potser sí 
han viscut una època en que aquest centre funcionava en el sentit ampli de la paraula. 
Ens referim al funcionament òptim dels mecanismes de seguretat, a les instal·lacions i 
sobretot a la gestió del centre en matèria de personal. 
 
Diuen que va existir una època en que les treballadors i treballadores d’aquesta casa eren 
tractades com el que són, persones,i fins i tot es podien arribar a sentir una família, un 
grup cohesionat, amb un objectiu i una finalitat comuns. I junts van lluitar per aconseguir 
tots els drets dels que hem disposat fins ara. 
 
En els darrers anys aquest sentiment. S ha vist minvat per una sèrie de circumstàncies. A 
més de la greu situació de crisi en que es troba el nostre país, hem d afegir els atacs 
indiscriminats del govern als nostres sous i drets.  Els treballadors i treballadores 
penitenciaris ho patim de la mà de la direcció general i, en concret les persones que 
prestem servei en aquest centre per part de la nostra direcció, amb  la seva gestió 
defectuosa, en la que es centren en aplicar-nos les mesures mes restrictives possibles, 
sense donar-nos ni una mica de peixet. 
 
La nostra casa es cau a pedaços i no hi ha diners, ni voluntat per solucionar-lo. I així ens 
trobem, després de 25 anys treballant com podem, sense material ni mitjans adequats i 
rodejats  de tot tipus de plagues.  
 
A les queixes dels representants dels treballadors i dels propis treballadors la nostra 
direcció fa cas omís. Aquesta actitud, creiem que no és la més indicada si pretenen que 
els treballadors ens sentim alguna cosa més, si volen que ens sentim un grup, una família. 
 
Com volen que celebrem l’aniversari d’una casa que viu el seu moment més 
decadent en tots els sentits? Com volen que ens imp liquem en una feina si tot lo 
que fan és perjudicar-nos i tractar-nos com números ? 
 
No ho estan fent be, i això no cal que ho diguem nosaltres en aquest escrit. Les 
treballadores i treballadors ho han demostrat amb la no assistència a un sopar organitzat 
per la direcció. No calen paraules, els fets ho diuen tot. No tenim res a celebrar. 
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