
 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812849 - 934812834 

genepresons@ccoo.cat 
www.ccoo.cat/fsc/presons 

 

Secció Sindical CP Quatre Camins  

cpqcamins@ccoo.cat 

 @ccoocpqcamins 
Maig 2014 
 

EN CPQC LLUEVE SOBRE MOJADO  
 
Companyes, companys, 
 
Avui tornen les inundacions al nostre centre . No és la primera vegada, (ni serà la ultima 
malauradament) que quan cauen quatre gotes el nostre centre s’omple d’aigua fins al sostre i tant 
interns com professionals surten nedant dels mòduls a netejar el desastre.  
 
Amb la pluja d’avui els desaigües de la zona de l’edifici central s’han desbordat i ha començat a 
entrar aigua als mòduls. Un grup d’interns ha intentat treure l’aigua i han portat una bomba, però 
no ha estat suficient. 
 
Fugint de tota aquesta quantitat d’aigua, la plaga de cuques i ratolins que conviu amb 
nosaltres s’ha escampat per tot el centre i ha puja t fins a les aules de l’escola a refugiar-se.  
Les rates no perquè es veu que ja saben nedar. 
 
Per al grup d’interns que han realitzat la neteja no hi havia suficients botes d’aigua i han acabat 
completament xops. 
 
Aquesta situació ja s’ha donat en multitud d’ocasions, cada vegada que plou ens trobem amb els 
mateixos problemes, s’inunden els mòduls, cau aigua per les parets, per  sobre dels quadres 
elèctrics, es cauen els sostres i es rebenten els t erres.  
 
Tot això no està causat per les pluges torrencials, sinó que és bàsicament un problema de manca 
de neteja i manteniment . Els desaigües i galeries subterrànies no es netegen amb assiduïtat, els 
sostres es troben en un estat deplorable, constatat en un informe de la pròpia administració, la 
mateixa que ens repeteix a cada reunió que no hi ha diners i que estem pendent d’un contracte 
multitècnic de manteniment que mai arriba. 
 
CCOO venim demanant en cada reunió amb la direcció  (i així consta a les actes i notes 
informatives) i als comitès de seguretat i salut  que aquests p roblemes es solucionin , ja que 
posen en perill la seguretat, la integritat i la salut dels interns i de tots els professionals del 
centre  que treballem cada dia en pitjors condicions. 
 
Fins a quan esperarà l’administració per solucionar  aquests greus problemes que poden 
posar en perill l’estructura del centre i la nostra  seguretat? Què ha de passar per prendre 
mesures? Al final algú prendrà mal, qui serà el res ponsable? Ja estem farts!! 
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