
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   EL TALP  

Publicació de la Secció Sindical de CCOO-Brians2                                              Núm. 16 DESEMBRE 2015

    LA PEDRADA

  L’ ALTERNATIVA
SIDONIE és un grup espanyol de pop psicodèlic i rock alternatiu 
sorgit a Barcelona a finals dels noranta format per Marc Ros (can-
tant, guitarra i baix), Jesús Senra (segones veus, baix, guitarres 
elèctrica i acústica) i Axel Pi (bateria).

Axel i Marc estaven de vacances a Londres i decideixen anar-se’n 
a Leeds, entren en una botiga de discos a buscar un de Brigitte 
Bardot, i darrera el taulell estava Jesús Senra. Al cap del temps se’l 
troben a Barcelona, i així és com neix Sidonie 
(pres el nom, precisament, d’una cançó de la 
Bardot) l’any 1997. Com gairebé tots els grups, 
comencen tocant versions de les seves bandes 
favorites: Rolling Stones, Beatles, David Bowie, 
Doors, Velvet Underground i Pink Floyd, entre 
d’altres. Després de diverses maquetes (amb 
molt bona acollida en el món especialitzat), i de 
guanyar un concurs de joves talents a Hospita-
let, graven “Dragonfly” (2000), que deixa clares 
les credencials de la banda: psicodèlia i ritmes trepidants. Sidonie 
s’embolica la manta al cap i pren la valenta decisió de viure de la 
música, encara que això comportés donar més de cent concerts a 
l’any i anar d’aquí cap allà a la carretera. I és que no era tan fàcil 
com sembla…

Amb “Sidonie” (2001), l’esforç es veu recompensat, col•locant-se 
mediàticament en posició privilegiada. ‘Sidonie goes to Moog’ 
apareix en un anunci de la cadena FNAC i ‘Feelin ‘down ‘01’ fins 
i tot es cola dos anys després en un de l’Estat. Un disc molt bo, 
en el qual l’amalgama d’influències dóna pas a un so propi i molt 
ben interpretat. Els seus concerts comencen a ser coneguts per 
les seves extravagàncies i bromes sobre l’escenari, però la veritat 
és que desenvolupen un directe de gran qualitat que els situa en 
un lloc preferent.

El seu debut amb una multinacional no es va fer esperar, publicant 
amb Sony “Shell Kids” (2003), un disc que manté el seu caràcter 
i personalitat intactes, i que va suposar que doblessin i tripliques-
sin audiències respecte a la gira anterior. El seu següent disc, 
“Fascinado” (2005), evidenciava una caiguda lliure pel que fa a 
la complexitat, però no obstant això els refermava ja del tot en el 
panorama comercial, gràcies a la tornada enganxosa del single 
homònim. 

A principis del 2007, Sidonie celebren el seu 
desè aniversari amb el seu quart disc, “Costa 
Azul”, facturant un treball convencional, gens 
arriscat i molt melós, en el que s’obliden ja 
del tot de la psicodèlia dels seus primers lliu-
raments i s’acosten més que mai al pop edul-
corat. Destaca també la col•laboració de Miri 
Ros, germana de Marc, conformant duets. 
Amb “El Incendio” (2009) la formació compleix 

el seu somni de poder masteritzar el seu nou treball en els estudis 
Abbey Road de Londres. I la veritat és que suposa un pas enda-
vant líricament, i gaudeix d’una producció excel•lent, fins al punt 
d’erigir-se com un bon disc de pop. Dos anys després lliuren el 
seu sisè disc, “El Fluido García”, amb el que la banda barcelonina 
es proposa tornar a la psicodèlia i recuperar la contundència sen-
se perdre de vista les melodies i les harmonies vocals. 
Finalment, i fidels a si mateixos i a obrir contínuament nous ca-
mins, amb “Sierra i Canadá” (2014) s’apropen a l’electrònica i els 
sintetitzadors analògics, deixant pas a grups com OMD o Kraf-
twerk. I precisament aquest mes de desembre finalitzen la seva 
gira de presentació a la Sala Razzmatazz de Barcelona.
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MOBILITZACIONS I UNITAT SINDICAL

CINE DE FILS: Qué bello es vivir - “It’s a wonderful life”
ESTEM A PROP DEL NADAL! Sí, aquestes 
festes que tots volem fer veure que no ens 
interessen, que són un invent del consu-
misme on gastem el que no tenim, on ens 
sentim obligats a assistir a àpats panta-
gruèlics per suportar les bestieses del cun-
yat de torn, els discursos repetitius de la 
tieta que mai visitem i també l’anunci de la 
loteria de Nadal i de Freixenet. Sóc un ferm 
antinadalenc, però també un ésser humà 
de vegades. Per això us porto avui LA PE-
L•LÍCULA apropiada per aquestes dates, 
capaç d’entendrir el cor més dur i escèptic.

Us vull dir companys que les vostres vides 
tenen sentit i que el món seria un lloc pitjor 
sense vosaltres. Per això us commino, si 
no heu vist la pel•lícula que té el rècord de 
tots els temps de passes per televisió en 
època de Nadal, que LA VEIEU sense més 
dilació. 

En aquesta obra mestra de 1946, George 
Baley (James Stewart, no podia ser un al-
tre) es troba en el seu camí, quan intenta 
suïcidar-se, a l’aprenent d’àngel Clarence 

(Henry Travers) que ha de guanyar-se les 
seves ales mostrant al bo de George que 
és necessari en el món i que es deixi de 
suïcidis. George està cansat de lluitar per 
la seva família i pels altres, renunciant als 
seus somnis un cop i un altre, i pensa que 
no ha servit de res l’esforç de tota una vida, 
que hauria sigut millor ni tan sols existir. 
Clarence, amb torpor i bones intencions el 
condueix en un viatge on George s’adona 
que els seus valors morals, honestedat, 
honradesa, la seva bondat i pensament al-
truista han fet de Bedford Falls, el poble on 
ha passat tota la seva vida, un lloc ple de 
bona gent on els valors d’ajut i cooperació 
estan presents en bona part gràcies a les 
accions de George Bailey. 

El dolent en aquest cas, és el vell Sr. Po-
tter (excepcional Lionel Barrymore) que 
al contrari que George es passa la seva 
vida intentant fer-se ric encara que sigui 
a força d’arruïnar als seus paisans i ma-
quinant conspiracions per fer la vida de 
tothom una mica pitjor, sempre que si-
gui possible. Gràcies a George, de fet, 

Bedford Falls no esdevindrà Pottervi-
lle, un niu de corrupció i desesperança.
En aquests moments d’incertesa i corrup-
ció, de manca de credibilitat dels polítics, 
de desencant potser d’un món que hauria 
d’haver estat millor i que manté els matei-
xos vicis, problemes, violència i desigual-
tats de sempre, val la pena veure aquest 
clàssic i pensar que si tots som una mica 
George Bailey potser encara queda espe-
rança.

Un petit detall, Dona Reed, que fa el pa-
per de la dona i amor de la vida de George 
Bailey, guardonada amb l’Oscar a la millor 
actriu secundària per ‘De aquí a la eter-
nidad’ (1953) va néixer a una granja d’un 
petit poblet d’Iowa, Denison, que vaig te-
nir l’ocasió de visitar en moltes ocasions 
durant els meus anys al Midwest i on en-
cara és recordada amb tendresa i afecte. 
La granja ja no hi és, però al petit cine de 
Denison encara podem veure les fotos de 
Dona Reed, eternament dolça i bella, eter-
nament recordada.

Rafa Wolfman

La nostra situació actual ha tocat fons, el 
col•lectiu penitenciari no pot treballar en 
aquestes condicions, doncs temem dia a 
dia per la nostra seguretat. Els membres i 
companys de la Secció Sindical CCOO de 
Lledoners es van tancar durant 12 hores, 
el passat 24 de novembre,  per protestar 
davant la política de retallades de personal 
que duu a terme des de fa temps, el De-
partament de Justícia i el nostre Director 
General de Serveis Penitenciaris. Els nos-
tres companys de Lledoners estan prenent 
les mesures correctes i idònies per fer front 
a la nostra situació i han pres la decisió de 
tancar-se cada primer dimarts de mes per 
denunciar aquesta situació tan precària 
que estem vivint en el món penitenciari. 
Les representacions sindicals de la Mesa 
General de la Funció Pública (CCOO,UGT 
i IAC) estan realitzant mobilitzacions, com 
ara concentracions de protesta i tanca-
ments, fins que el Govern doni resposta a 
la demanda de retorn de tots i cadascun 
dels nostres drets.

La DG cobreix els llocs de treball segons el 
seu concepte de “necessitat” i sembla que 
pot prescindir de personal, ja que tots els 
Centres penitenciaris catalans estem pa-
tint la manca d’efectius des de fa temps, 
agreujant la situació encara més des de 
l’obertura del CP Mas d’Enric. Com a tre-
balladors i com a ciutadans tenim el dret 
a les mobilitzacions per a la recuperació 
del que és nostre i exigir al Govern que eli-

mini la seva postura de discriminació i de 
no negociació respecte als funcionaris de 
l’Administració catalana.

Què volem? Res més que el que ha es-
tat nostre i ens han pres: recuperació de 
la totalitat de la paga extra del 2012; es-
tabliment d’un calendari per part de l’Ad-
ministració per a la recuperació de les pa-
gues del 2013 i del 2014; restabliment dels 
dies d’assumptes propis i de vacances per 
raons d’antiguitat a tot el personal; recupe-
ració del Fons d’acció social... Però també 
volem la unitat sindical per a la negociació 
en la pròrroga de l’Acord 2006-2009, ja que 
l’únic objectiu del nostre sindicat és benefi-
ciar a tots els treballadors del col•lectiu pe-
nitenciari, la qual cosa s’aconsegueix amb 
cohesió i unió de totes les forces sindicals.
Ara és l’hora de les mobilitzacions, ja n’hi 
ha prou d’aguantar i acceptar sense ser 
escoltats, ningú ens ha regalat la nostra 
feina i no tenim per què veure i observar 
com les decisions que prenen els polítics 
segueixen sent postures immobilistes i uni-
direccionals. Fins ara, han estat algunes 
representacions sindicals (CCOO, UGT, 
IAC) les que han tirat del “carro” i han mos-
trat el rebuig frontal de les polítiques de re-
tallades del Govern, però tenint en compte 
que ha arribat l’hora de negociar el nostre 
conveni (Acord 2006-2009) des de CCOO 
fem una crida a tot el col•lectiu penitencia-
ri per tal de seguir lluitant i demostrant la 
nostra capacitat de mobilització. Com a 

professionals sa-
bem que l’Admi-
nistració porta molt 
temps aprofitant-se 
de la crisi econòmi-
ca incrementant les 
seves retallades i 
amortitzant places 
per abaratir les 
despeses de per-
sonal, però aques-
tes raons no justi-
fiquen el detriment 

del seu personal com tampoc la nefasta 
gestió del sistema.

Vivim en una societat lliure, plural i ben in-
formada on les manifestacions tenen com 
a propòsit  mostrar que un col•lectiu va 
en contra d’unes determinades polítiques 
i així poder expressar el nostre malestar 
reivindicant el que és nostre. El dret de 
manifestació està reconegut com a dret 
fonamental de participació, de titularitat in-
dividual i d’exercici col•lectiu amb un únic 
límit: la preservació de l’ordre públic.

Herbert Marcus: “Por muy pacíficas 
que sean o vayan a ser nuestras 

manifestaciones, hemos de contar 
que se les opone la violencia de 

las instituciones”

Des de CCOO fem una crida conjunta per 
recordar que els èxits de les mobilitzacions 
i manifestacions solen ser més beneficio-
sos i més grans com més gent hi participa. 
I que ja és hora que l’Administració deixi 
de jugar amb la nostra feina i les nostres 
vides.
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Al Teatre Coliseum de Barcelona pròxima-
ment desapareixeran les butaques, ja que 
seran substituïdes per un munt de taules 
rodones al més pur estil cabaret. Atrac-
tius acomodadors, que exerciran també 
de cambrers, vestits per a l’ocasió, reben 
l’espectador en un ambient que fa predir 
que la festa estarà assegurada. La música 
sona alt. Diferents personatges de l’espec-
tacle es passegen per la sala com aperi-
tiu al que serà el gran sopar. S’apaguen 
els llums. Els majordoms, un peculiar cor 
que versiona mítiques cançons amb l’únic 
instrument de la seva veu, són els enca-
rregats de pujar el teló. Comença el xou... 

Això és The Hole, un xou. Un especta-
cle que té una única pretensió (molt va-
luosa en els temps que corren): divertir. 
Malabars, acrobàcies, striptease, balls, 
cançons... Tot val en aquest calaix de sas-
tre que és “el forat”. Un forat adornat amb 
uns enormes llavis molt dalinians i unes 
escales sinuoses que, tot i que recorden 
també als rellotges tous de l’artista català, 
podrien estar presents en qualsevol pel•lí-
cula de Tim Burton. 

Els números (circenses) se succeeixen a 
un ritme trepidant l’un darrere l’altre. Un 
encert. A The Hole tot són sorpreses. Tot 
és nou de sobte. L’espectador sempre 
està alerta amb el morbo del “què serà el 
següent?”. Dues hores d’espectacle que 
quan et vols adonar ja han passat. 

Yllana, Letsgo i l’actor Paco León són els 
creadors i directors artístics del muntatge. 
D’aquí que l’humor estigui tan present. Els 
espectadors, entregats, riuen a riallades.
Conduït per la Terremoto de Alcorcón, en 
el paper de Mestra de Cerimònies i la ve-
ritable ànima del xou, el seu fil conductor 
és una “curiosa” història d’amor. I és pre-
cisament ella qui organitza una festa a la 
seva mansió, a la qual acudeixen tots els 
seus amics, per anunciar-los la identitat de 
la seva nova parella sentimental. Els seus 
monòlegs es colen entre actuació i actua-
ció, sent això l’únic fil conductor del xou, 
reflexionant sobre els límits entre el que 
és normal i el que sembla no ser-ho. Una 
autèntica oda a la llibertat i a la vida. Un 
missatge esperançador que ressona en el 
teatre: Cal viure-ho tot; el bo i el dolent. Per 
així poder cridar: “Jo vaig sortir del forat!” 
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1) Per començar l’entrevista ens agra-
daria que ens comentéssiu breument la 
tasca que realitzeu a la Guàrdia de Rè-
gim.

- Bàsicament ens encarreguem de revisar i 
distribuir a cada departament corresponent 
tota la documentació que arriba per fax o 
correu ordinari al Centre en relació als in-
terns vers les seves situacions penal i peni-
tenciària (llibertats, noves causes, ...) 

Som les encarregades de fer les compro-
vacions necessàries quan un agent judi-
cial, per exemple, ens porta un manament 
de llibertat d’un intern per saber si aquest 
queda en llibertat o queda retingut per al-
tres causes. D’altra banda, quan un intern 
presenta un “Habeas corpus”, la Guàrdia 
de Règim consulta l’expedient i fa un infor-
me pel jutjat de guàrdia de Martorell que 
és l’encarregat de resoldre la petició de 
l’intern.

      També ens encarreguem de tramitar les 
sortides mèdiques tant programades com      
urgents, els ingressos voluntaris, elaborem 
les ordres d’admissió i de trànsit, donem 
d’alta i de baixa als penats en el sistema 
penitenciari espanyol, etc.
    
 Així mateix mantenim contacte directe 
amb els comandaments que són els que 
ens han d’autoritzar i signar molts dels 
moviments que s’efectuen. I també tenim 
molta relació amb altres departaments del 
centre com són Gabinet, Comunicacions, 
Ajudantia i OIT.

2) Expliqueu-nos com funciona la mo-
bilitat del personal entre les oficines al 
nostre Centre.

- Anualment es convoca un “concursillo” 
intern per poder canviar d’oficina tenint en 
compte l’antiguitat. La veritat és que no te-
nim gaires opcions de canvi perquè hi ha 
poques places en la resta d’oficines que 
són Recursos Humans, Gestió Econòmica 
i Direcció. I de fet, Gestió penitenciària és 
la que té més quantitat de places.

3) A banda de l’enorme volum de feina 
que gestioneu, accentuat darrerament 
amb l’obertura/tancament d’altres Cen-
tres, quines altres problemàtiques pa-
tiu?

- Sí que hem notat que a conseqüència de 
l’obertura de nous centres hem perdut fun-
cionaris a les nostres oficines i conseqüent-
ment s’ha d’assumir més càrrega de feina.
Per exemple, les tasques de l’arxiu abans 
les portava un funcionari encarregat d’això, 
però des de fa uns mesos aquest lloc de 
treball no l’ocupa ningú i per tant les tas-
ques s’han hagut de redistribuir entre el 
Registre i la Guàrdia de Règim.

4) Creieu que la gran responsabilitat 
que teniu a la vostra oficina està sufi-
cient valorada i recolzada des de tots 
els àmbits? 

- Ens sentim valorades i recolzades tant per 
la nostra cap de Gestió Penitenciària com 
per la resta d’encarregats i funcionaris de 
la nostra oficina, els quals valoren la nostra 
tasca. A l’igual que pels departaments amb 
els quals treballem amb els que hi ha bona 
coordinació i comunicació.

Però sí que hi ha gent que desconeix la 
responsabilitat que veritablement tenim a 
la Guàrdia de Règim, ja que moltes vega-

des ens hem de buscar la vida i ser resolu-
tives amb els problemes que ens trobem...

5) Per últim, ens podeu recomanar una 
pel•lícula i una cançó?

- Com a pel.lícula, ‘El silencio de los corde-
ros’ i una cançó, ‘Uptown Funk’ de Bruno 
Mars.

Moltes gràcies pel vostre temps, Ana Belén 
i Micol
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Per tal d’apropar-nos al dia a dia d’una de les oficines més importants i alhora desconegudes del nos-
tre Centre, hem entrevistat a l’Ana Belén i la Micol. 

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

ENTREVISTA A DUES EXPERTES EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Pilar i Rosa Casas (Sant Vicenç de Cas-
tellet, 1975 i Barcelona, 1974) són cofun-
dadores de DHIDES, Mujeres y Hombres 
por la Igualdad y el Desarrollo. La primera 
és advocada i mediadora i la segona tre-
balladora i educadora social, antropòloga i 
professora associada en la URV.

* En els últims anys han baixat les de-
núncies. Hi ha menys violència de gè-
nere?
- P.C.: No, no hi ha menys violència, el que 
passa és que la visible, el cop de puny en 
l’ull, no està ben acceptada, però de l’altra, 
de la subtil, hi ha més que abans.
- R.C.: A la base de la piràmide de la violèn-
cia estan les humiliacions, els insults, el 
menyspreu, el control... i en la punta, la 
violència física, les agressions sexuals, les 
morts. Però tot es gesta a la base i aques-
tes formes de violència s’entenen com a 
normals.

* Però, què pot haver-hi darrere de la 
baixada de les denúncies? Dificultats 
econòmiques, potser?
- P.C.: Hi ha diversos factors. Sí que hi ha 
casos en què la dona està econòmicament 
molt vinculada al marit i no s’atreveix a de-
nunciar perquè té el temor de no poder tirar 
endavant sola. Ja em dirà què es fa amb 
l’ajuda de 426 euros que només et toca si 
et donen l’ordre de protecció, i cada vega-
da donen menys ordres. No arriba a la mei-
tat dels casos.

* Diu que hi ha altres factors.
- P.C.: Sí. Crec que no denuncien perquè 
es troben amb un sistema policial, social, 
judicial que les qüestiona, les culpabilitza, 
els diu que per a què denunciar si això va 
per a molt llarg, que vagin per la via civil, 
quan també és un tema penal, hi ha un de-
licte.
- R.C.: Conec a moltes dones que han de-
nunciat una vegada i mai més, perquè no 
els ha servit de res... Aquest sistema et 
demana que concretis dates, llocs, situa-
cions. Es demana a la víctima una càrrega 

probatòria de la qual en violència de gène-
re és difícil disposar, tret que estiguis amb 
la gravadora a la mà tot el dia.

* També crida l’atenció la quantitat de 
renúncies a seguir amb la denúncia.
- P.C.: El procés sol ser que la dona o un 
veí truquen perquè hi ha una situació de 
violència. Es presenten els Mossos i, si ra-
tifiquen la situació, a ell el porten detingut 
per prendre-li declaració, i a ella li diuen 
que vagi a comissaria a presentar denún-
cia perquè si no els Mossos que han anat 
al domicili no escriuen cap informe. Aquí hi 
ha molts factors, com la dona que té nens 
petits i no sap si deixar-los sols, portar-los-
hi a comissaria, anar l’endemà... I, si va 
l’endemà, ja té al jutge de torn que li diu 
per què vas esperar un dia per denunciar? 
No caldria fer dependre tant el procés de 
la víctima.

* I quan s’aconsegueix que posi la de-
núncia?
- P.C.: Si aconsegueixes que posi la denún-
cia sí que té un acompanyament i la citen 
l’endemà o al cap de dos dies a la vista 
per determinar si han de donar una ordre 
d’allunyament o no. I allí depens de l’advo-
cat que tinguis, del funcionari de torn, del 
jutge o jutgessa que tingui més o menys 
judicis...

* I moltes renuncien...
- P.C.: Tingui en compte que al marit l’hi 
han portat. A moltes d’aquestes dones 
quan van a presentar denúncia els expli-
quen que al marit li va a caure pena de pre-
só i moltes no segueixen endavant.
- R.C.: Té a veure amb el paradigma del 
masculí i el femení. La feminitat aprèn a 
cuidar, a ser generosa, a estar pendent, 
i quan una ha crescut en aquest paradig-
ma entén la denúncia com un dany al pare 
dels seus fills. Quan et fan responsable 
del que li pugui passar a aquesta persona 
en comptes de protegir-te, el teu sistema 
de creences emergeix i dius “no vull que li 
passi res dolent a aquesta persona”.

* Si segueixen, després ve el judici ràpid.
- P.C.: Que no sé què té de ràpid perquè 
tinc un cas en el qual els fets van passar al 
novembre i no anem a judici fins al febrer. 
Això no dóna una resposta ràpida ni a la 
víctima ni al presumpte maltractador. En 
aquest cas el noi es va posar a riure i va 
dir que per a febrer ella ja tornarà a estar 
amb ell.
- R.C.: Cal entendre el cicle de la violèn-
cia: lluna de mel, irritabilitat, explosió d’ira, 
reconquesta... Ells saben que aquest cicle 
funciona perquè ho han utilitzat des de les 
primeres setmanes de relació.

* En els casos en què les dones acon-
segueixen seguir endavant, quin és la 
clau?
- R.C.: Apoderament. Significa que em creo 
més a mi mateixa que a la resta del món. 
Només quan la dona es dóna valor a si ma-
teixa hi ha un canvi.
- P.C.: Encara que també faria falta un sis-
tema molt més potent de suport.

* Diuen que a les víctimes els jutja tota 
la societat.
- R.C.: Estem cansades d’escoltar frases 
com “si segueix amb ell, serà perquè li 
agrada”. O creuen que “això a mi no em 
passaria”. I és un error, perquè això li pot 
passar a qualsevol dona del món, sigui 
més o menys forta, més o menys alta o 
més o menys rica.
- P.C.: Fins i tot les lleis segueixen men-
yspreant a la dona. L’àmbit laboral és un 
exemple. Elles tenen més contractes es-
combraria. Intenten vendre que les dones 
volen contractes a temps parcial per dedi-
car-se a la casa, però no ens equivoquem, 
el que passa és que no els queden més 
nassos que demanar aquests contractes 
perquè el sistema laboral no permet una 
jornada completa continuada.

Entrevista publicada al Diari de Tarragona 
(traduïda al català)



                         LLUITEM!  LLUITEM!

LA FINESTRA QUE FALTAVA LA PIULADA
LA PRÒRROGA DE 
L’ACORD i EL PRP

El PRP està garantit fins al dia 
31 de desembre del 2015 amb 
denúncia o sense per part del 
CSIF. Tots sabem que l’Adminis-
tració voldrà oferir una pròrroga i 
condicionar el PRP a l’assumpció 
de noves condicions. En aquest 
escenari necessitem UNITAT I 
CAPACITAT de MOBILITZACIÓ!  

Fem una crida a la unitat sindi-
cal per a la defensa dels nostres 
drets i denunciem  els actes irres-
ponsables que han dut a terme 
els últims dies l’organització sin-
dical CSIF, on sorprèn que vul-
guin denunciar un  Acord que no 
van signar i no tenien presència 
en aquell moment. En el nostre 
àmbit, per a què sigui vàlida la 
denúncia de la part social ha de 
venir signada per la majoria dels 
representats sindicals signants. 
Denunciar un Acord, en el cas 
que fos viable i efectiu jurídica-
ment, significa perdre tots els 
drets aconseguits fins ara en les 
nostres condicions de treball!

Des de CCOO volem una  força 
sindical conjunta per seguir llui-
tant i negociant la pròrroga dels 
Acords que s’han aconseguit fins 
ara amb més de 25 anys de lluita i 
no perdre més dels nostres drets! 
El nostre sindicat no ha denunciat 
perquè afecta a totes i cadascu-
na de les condicions laborals dels 
nostre col•lectiu des de l’any 90. 
CCOO plantejarà noves millores, 
però sense renunciar al que te-
nim. 
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En les últimes setmanes s’han incorporat 
a la Secció Sindical de CCOO-Brians 2 la 
Pilar, el Jordi i la Francina, tots tres GSI.

Per tant, la nostra Secció Sindical, en el 
moment d’escriure aquest article, queda 
així:

Javier (CUSI MR-12) - Secretari 
General
Olga (Comunicacions C/S) - Secre-
tària d’Organització
Sergi (OIT tarda) - Formació
Aure - Tractament
Xavi (OIT tarda)
Natàlia (Peculi C/S)
Pilar (GSI - guàrdia 5)
Jordi (GSI - guàrdia 3)
Francina (GSI - guàrdia 5)
Carlos (GSI - guàrdia 7) - Coordi-
nador de l’agrupació de CCOO del 
nostre col•lectiu
Xavi - Laborals
Francesc (Subministres tarda)
Jaume (Àrea de serveis tarda)

Estem molt orgullosos de veure com hi ha 
companys i companyes que s’animen a 
col•laborar amb CCOO en la lluita per la 
defensa dels drets i les condicions laborals 
del nostre col•lectiu. Alguna cosa farem bé 
perquè animi a la gent a voler fer el pas 
de col•laborar activament amb la Secció 
Sindical de CCOO-Brians 2, que decidei-
xin prescindir de part del seu temps per 
dedicar-lo a la lluita perquè, no ens engan-
yem, a CCOO-Brians 2 les hores sindicals 

són un bé escàs. Ser delegat de CCOO a 
Brians 2 no és cap ganga…

A CCOO-Brians 2 fem front als problemes 
de tots els col•lectius de treballadors del 
Centre. Tan important és el que li passi a la 
companya de tractament, com al company 
d’interior. És més, inclús els col•lectius de 
treballadors i treballadores d’empreses ex-
ternes formen part del conjunt de treballa-
dors del Centre i, per tant, mereixen tota 
l’atenció de CCOO. Ja ho vam demostrar 
en el suport solidari i sindical a les compan-
yes de la cafeteria que van acomiadar. Per-
què CCOO és un sindicat de classe. I això 
vol dir que a CCOO lluitem per la defensa 
de tots els treballadors i treballadores de 
la societat, siguin del col•lectiu que siguin, 
perquè en la lluita contra les injustícies a 
què ens sotmeten els bancs, l’estat, l’ac-
tual Administració, les multinacionals, les 
patronals… hem d’estar tots i totes junts: 
treballadors públics, del metall, de la cons-
trucció, de la neteja, de l’educació, de l’hos-
taleria, immigrants, estudiants, aturats…

També estem orgullosos de ser el primer 
sindicat en presència al nostre Centre, 
amb notes informant constantment dels 
problemes, tant del Centre com del col•lec-
tiu penitenciari; amb El Talp, que apareix 
mensualment des de fa gairebé dos anys, 
i podem assegurar que és una de les po-
ques revistes de secció sindical de Cata-
lunya que surt cada mes, gràcies a l’es-
forç i la  il•lusió de tots i totes que la fan 
possible, companys i companyes vostres 
del Centre. En fi, els vostres delegats de 
CCOO-Brians 2 els podeu trobar cada dia 
al Centre per atendre-us i informar-vos del 
que necessiteu. Així és com entenem no-
saltres el treball sindical: des de la proxi-
mitat amb el treballador, estant dia a dia en 
contacte amb els problemes i amb la gent.
S’acosta la negociació del nou Acord, 
s’acosten temps de tensió en els que no 
sabem a hores d’ara que passarà amb el 

PRP, que no sabem si ens voldran imposar 
noves retallades o pèrdua de drets i condi-
cions laborals que encara tenim. La situa-
ció política a Catalunya influirà molt en tot 
això, en els canvis que es puguin donar a 
l’Administració i amb quins criteris la diri-
geixin. 

Des de CCOO-Brians 2 informarem, com 
sempre, de tot el que passi, però també 
us demanarem, si cal, la vostra col•labo-
ració en les possibles mobilitzacions i as-
semblees que puguin realitzar-se en la de-
fensa dels nostres drets, perquè si volem 
aconseguir que no ens retallin més hem de 
posar tothom el nostre gra de sorra i parti-
cipar del procés. 

Seguirem informant, seguirem lluitant…
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Durant el passat hivern els companys de 
Tractament amb el seu lloc de treball ubicat a 
l’espai de l’equip multidisciplinari del mòdul 8 
van patir problemes de salut que es van mani-
festar amb picors als ulls, sequedat a la gola, 
mals de cap, problemes respiratoris i, fins i tot, 
èczemes a la pell. Això va obligar als nostres 
companys a anar als seus metges o a la nostra 
mútua Asepeyo, on els van indicar que eren 
problemes típics de treballar en espais amb 
condicions ambientals no adequades.

En el moment que la Secció Sindical CCOO-
Brians 2 va tenir coneixement d’aquesta pro-
blemàtica va demanar l’assessorament dels 
nostres Delegats de Prevenció, que van visitar 
l’espai de treball i ens van confirmar que hi ha-
via un problema de falta de ventilació, ja que 
no hi havia cap tipus de sistema que garantís 
una aportació d’aire net exterior adequada.

Immediatament ens vam posar en contacte 
amb la Tècnica de Prevenció de Riscos La-
borals del nostre Centre, que va procedir a 
elaborar un informe on ratificava les nostres 
sospites. L’espai de l’equip del mòdul 8 no dis-
posava de cap sistema de ventilació, la qual 
cosa, unida al fet d’haver d’utilitzar la calefac-
ció per escalfar l’aire, feia que la humitat re-
lativa sigués molt baixa i provoqués aquests 
símptomes al nostre personal.

Immediatament es va procedir a dotar d’una 
entrada d’aire exterior a la dependència però 
no va ser suficient i la TPRL va demanar al seu 
informe, com a mesura correctora, l’obertura 
d’una finestra per dotar de ventilació natural al 
despatx. 

Gràcies a la importància que van donar els 
nostres Delegats a la solució d’aquest proble-
ma, ja que afectava la salut dels nostres com-
panys, van portar el tema al mes de març al 
Comitè de Seguretat i Salut del Departament 
de Justícia  per tal que s’acceleressin al màxim 
l’aplicació de les mesures correctores indica-
des i perquè el Servei de Prevenció del Depar-
tament tingués constància.

Després d’insistir en els comitès de juny i de 
setembre, on vam indicar que, si no s’aplica-
va cap tipus de solució, es tornaria a repetir 
la problemàtica tan bon punt s’iniciés la tem-
porada d’hivern, ja que es reproduirien els 
problemes de salut entre els companys, vam 
comprovar, al nostre entendre, que s’aplicava 
la mesura correctora més barata i efectiva: es 
va procedir a l’obertura d’una finestra dotant 
aquesta dependència de ventilació natural des 
del mes de novembre.

Volem agrair la paciència que han tingut els 
companys que treballen a l’espai de l’equip del 
mòdul 8 i la bona feina i implicació de tots els 
que han fet possible la solució d’aquest pro-
blema, especialment a la TPRL del Centre i als 
nostres Delegats de Prevenció.

“Buscando el bien de nuestros seme-
jantes, encontramos el nuestro” (Plató 

- filòsof grec)
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LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A BRIANS 2 
SEGUEIX CREIXENT… SEGUEIX LLUITANT! 


