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COMUNICAT DEL CONJUNT DEL PERSONAL DEL CP OBERT 1 SOBRE EL 
FUTUR DEL SEU CENTRE 

 
Des del moment en què es va comunicar, sense avís previ, la modificació del Pla 
d’Equipaments Penitenciaris i, com a conseqüència, el tancament del CO 1 de 
Barcelona en el primer trimestre de 2015, CCOO es va posicionar frontalment en 
contra.  
 
La primera mesura va ser convocar una assemblea immediata amb la plantilla del 
centre (20 d’octubre) per conèixer el posicionament de primera mà dels i de les 
professionals que han de patir aquesta mesura, injusta i clarament electoralista. 
Posteriorment, quan es va realitzar la reunió del grup de treball penitenciari per 
tractar el tema del tancament, CCOO va incorporar en el seu equip negociador, 
degut a la transcendència de la mesura, un treballador escollit de manera 
consensuada per la plantilla.  
 
Al marge d’aquestes accions concretes, CCOO es va comprometre a donar el seu 
suport a les accions concretes que plantegessin per unanimitat el personal del 
centre, sense perdre de vista que és una lluita que cal plantejar en diferents àmbits: 
el propi de la Direcció General, el dels grups polítics, a nivell parlamentari i municipal, 
el veïnal, el dels mitjans de comunicació etc. L’objectiu únic de CCOO ha de ser 
ATURAR AQUESTA DECISIÓ I RETIRAR LA DECISIÓ DE TANCAR EL CO1 I 
TRASLLADAR LA SEVA PLANTILLA.  
 
Per aquest motiu transcrivim íntegrament el COMUNICAT elaborat pel personal del 
Centre Obert 1 de Barcelona.   
 

COMUNICAT DELS TREBALLADORS DEL CPO1B 
 
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, van signar recentment 
un protocol de col·laboració on es planteja la construcció d’un centre penitenciari 
obert i d’un centre de preventius en uns terrenys de la Zona Franca, previst per a 
finals de 2016. Cal recordar que ja l’any 2001 es va signar un conveni semblant 
que ha rebut diferents addendes en els anys 2006 i 2009 sense que, fins el 
moment, s’hagi iniciat cap construcció. 
 
En l’actual protocol s’estableix el tancament del Centre Penitenciari Obert 1 de 
Barcelona (CPO1B) en el primer trimestre de 2015, sense que s’hagi establert 
què ha de succeir amb els interns que acull, els professionals que hi treballen i els 
programes específics de tractament i reinserció que es porten a terme des 
d’aquest centre, ni quin ús haurà de tenir l’espai alliberat per l’enderrocament dels 
edificis del centre, tot i que l’opció amb més probabilitats de dur-se a terme és la 
construcció d’una plaça. 
 
El CPO1B s’ubica en la cantonada formada pels carrers Entença i Roselló de l’illa 
que ocupa el Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (CPHB)“La Model”, 
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tractant-se d’un centre totalment independent d’aquest. Acull a persones 
condemnades a penes privatives de llibertat, classificades en tercer grau de 
tractament penitenciari, que compleixen condemna per delictes contra la llibertat 
sexual, amb un model de tractament específic i amb un equip tècnic especialitzat. 
El centre també acull interns amb importants delictes contra la salut pública, amb 
delictes econòmics greus i/o amb problemes de salut mental. 
 
Hi ha 180 llits als que s’ha d’afegir un número variable d’interns (uns 24) que 
compleixen la condemna en les condicions que disposa l’article 86.4 del 
Reglament Penitenciari,  que els permet pernoctar al seu domicili, i que per tant 
no ocupen llits i 22 places en la Unitat Dependent del Barcelonès. En total el 
centre té una capacitat total de 204 places més les 22 de la unitat dependent i tots 
sota el control i tutela de l’equip del Centre. 
 
Pel que fa a treballadors/es, hi ha 4 comandaments, 12 GMO (personal de 
vigilància), 3 genèrics d’oficina, 3 en tasques administratives, 4 tècniques i 6 
educadors/es, a més de 9 treballadors/es que dediquen part de la seva jornada 
laboral a tasques relacionades amb els interns del centre (treballadores socials, 
metge, insertora laboral,...). Són, per tant, 32 persones a temps total i 9 a temps 
parcial. 
 
El medi obert es contempla, en l’actual legislació, com l’últim esglaó en el procés  
d’institucionalització de les persones condemnades a penes privatives de llibertat. 
És a dir, el que es pretén amb el tercer grau de tractament penitenciari és la 
reinserció gradual dels penats, als qui amb la tutela, supervisió i orientació dels 
professionals se’ls facilita la tornada al seu medi natural intentant, així, reduir el 
risc de reincidència delictiva. Per aquest motiu els centres oberts tendeixen a ser 
ubicats en llocs propers a la residència dels interns, en llocs on hi hagi més 
probabilitat d’aconseguir una feina i en llocs ben comunicats mitjançant transport 
públic. En aquest sentit, la ubicació actual dels centres oberts de Barcelona 
podria ser ben valorada, sobretot la del CPO1B. A més, són centres relativament 
petits, el que facilita el compliment de la seva finalitat reinsertora. 
 
Tot i que el CPO1B, per les seves característiques, no genera cap mena 
d’incidència en la convivència del barri on s’ubica, s’entén, però, que els veïns de 
les zones properes a centres penitenciaris vulguin deixar de tenir un centre 
d’aquesta naturalesa prop de casa. I aquesta és una reivindicació ja tradicional de 
l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, associació que ha vist com 
diferents governs, de diferents colors, i gairebé sempre coincidint amb la 
proximitat d’eleccions (autonòmiques o municipals), han promès tornar l’espai que 
ocupa el CPHB al barri.  
 
L’actual protocol, però, presenta un aspecte nou en relació a anteriors promeses 
vinculades a l’enderrocament del centre penitenciari. Com a gest de donar la 
imatge, aquest cop sí, que el CPHB té una propera data límit, s’ha acordat 
avançar el tancament del CPO1B al primer trimestre de 2015, sense valorar 
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aspectes tècnics, ni econòmics, ni de cost social, ni d’ubicació provisional dels 
interns i de l’equip de treball mentre no estigui acabat el nou centre de la Zona 
Franca. Les presses i la manca de previsió, semblen estar relacionades amb la 
proximitat d’eleccions municipals i la necessitat de recollir un grapat de vots a 
canvi d’una nova promesa de difícil compliment i que, probablement, afecti a una 
agrupació política diferent a la que avui governa tant en la Generalitat com en 
l’Ajuntament de Barcelona.  

 
Però enderrocar una petita porció del complex penitenciari –el CPO1B ocupa 
només un 4,20% del total- no tan sols no dóna resposta a les pretensions de 
l’associació de veïns si no que, a més, pot comportar greus inconvenients:  
 

1. Problemes de seguretat en veure’s afectada la zona perimetral del CPHB. 
2. L’ús que es pugui fer d’una petita plaça en l’espai que actualment ocupa el 

CPO1B: un cop solucionat el problema que suposava les cues  de familiars 
d’interns al carrer d’Entença els dies de comunicació, la nova plaça podria 
convertir-se en lloc de reunió de visitants i interns. 

3. Possibles problemes de salubritat si no s’urbanitza l’espai. 
4. La pèrdua d’un servei penitenciari que està funcionant amb eficàcia i que 

es considera del tot necessari. 
5. Elevat cost econòmic: el desplaçament dels interns implica condicionar 

algun lloc provisional per poder atendre’ls de la forma més correcta 
possible i també cal tenir en compte la despesa que suposarà 
l’enderrocament del CPO1B i la urbanització de l’espai buit creat. El lloc 
provisional modificat per acollir els presos hauria de quedar en desús 
després de la construcció del nou centre de la Zona Franca, i la plaça que 
es faria en l’espai ocupat actualment pel CPO1B s’hauria de tornar a 
enderrocar juntament amb el CPHB. 

 
En les reunions de seguiment del procés, l’Administració deixa palès que es tracta 
d’una decisió de caire polític, no tècnic, com si això fos un motiu suficient com per 
no poder aturar o canviar el projecte.  
 
Qui es farà, doncs, responsable del cost econòmic del projecte? 
Qui es farà responsable dels problemes de seguretat que es puguin derivar? 
Qui ho serà del tancament d’un servei sense preveure la seva substitució?  
Qui es responsabilitzarà de que es compleixin els terminis establerts? 
 
El sentit comú ens vindria a dir que l’ordre d’actuació hauria de ser un altre. 
Primer s’haurien de construir els equipaments que hauran d’acollir els interns que 
actualment es troben al CPHB i al CPO1B, només llavors es podria traslladar als 
presos i al personal que hi treballa; posteriorment, procedir a l’enderrocament de 
la totalitat del CPHB i, finalment, construir al barri aquells  equipaments que siguin 
acordats amb l’Associació de Veïns.  
 
Barcelona, novembre de 2014 


