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  L’ ALTERNATIVA
Dorian és una banda d’electro-indie espanyola, originària de Barce-
lona formada per Marc Gili (veu i guitarra), Belly Hernández (piano i 
sintetitzadors), Bart Sanz (baix) i Jordi Gorro (bateria). El naixement 
del grup se situa en l’any 2002, amb l’objectiu comú de crear un so 
que combinés la tradició del pop espanyol amb la música electrònica 
contemporània, un gènere on aviat trobarà molts seguidors. La seva 
música té influències d’Aviador Dro, pioners de la mú-
sica electrònica a Espanya.

En 2003 guanyen el primer premi del concurs de 
maquetes del Festival Zorrock i comencen a com-
partir cartell amb impulsors de la música indepen-
dent espanyola com Los Planetas i Sexy Sadie. 
La seva participació en festivals com el MIFOC als 
Balcans i per escenaris de tot el país atorguen a la 
banda un bon rodatge previ de cara a la sortida del 
seu primer disc. 
“10.000 metrópolis” és el títol escollit per al seu àl-
bum debut, amb el qual obtenen les lloances de la 
crítica i els aplaudiments del públic. Cançons com 
‘Solar’ o ‘Te echamos de menos’ aviat es conver-
teixen en autèntics èxits. El 2005 es reedita l’àlbum 
debut sota el nom de “10.000 metrópolis vs. 10.000 
metrópolis remixes”, incloent-hi un segon disc de re-
mescles de les cançons realitzades per alguns dels 
millors discjòqueis de l’escena musical del moment. 

El 2006 Dorian segueixen recorrent amb la seva gira els millors clubs 
i festivals a la vegada que comencen a centrar-se en l’enregistrament 
del seu segon treball. Així, el 2007 publiquen “El futuro no es de nadie”, 
afermant el seu estil musical indie compost per melodies electròniques 
i lletres poètiques i reivindicatives, l’estendard del qual és l’èxit ‘Cual-
quier otra parte’, convertit en tot un himne generacional. Aquest segon 
disc dóna lloc a una extensa gira de dos anys que els permet actuar 

en destacades sales i festivals d’Espanya, Portugal i els Estats Units. 
El seu tercer disc, “La ciudad subterránea”, surt a la llum el 2009 des-
prés d’un dur procés de gravació de 8 mesos i amb ‘La tormenta de 
arena’ com a primer single. Amb aquest treball Dorian aconsegueix 
consolidar-se com una de les bandes punteres en la nova escena mu-
sical indie, composta per grups que han sabut tirar endavant sense 

sotmetre’s als interessos mercantilistes de la indústria mu-
sical. Per als senzills d’aquest llarga durada, la banda va 
preparar una original trilogia de videoclips en els quals 
es narra una mateixa història d’amor entre dos joves a 
manera de plantejament, nus i desenllaç. Aquest àlbum 
va arribar al top 30 en la llista de vendes AFYVE i ha estat 
qualificat com el tercer millor disc del 2009 i 32è millor 
disc de la dècada per la revista independent Mondoso-
noro. A més, Dorian van tancar 2009 amb catorze plens 
seguits a Espanya i tres concerts multitudinaris a Mèxic, 
en els quals van acompanyar a Zoé i Café Tacvba (dues 
de les bandes més importants de l’escena asteca). I el 
2010 van realitzar una gira conjunta amb Love of Lesbian. 

El 2013 la banda va editar “La velocidad del vacío”, quart 
àlbum de la seva carrera i que torna a col•locar-los en el 
més alt del pop cantat en castellà i que es distingeix de la 
resta dels seus discos pel seu so, més analògic i directe 
i no tan electrònic.

El 2015 Dorian van celebrar els seus deu primers anys com a banda 
amb un disc especial: “Diez años y un día”. Es tracta d’un àlbum unplu-
gged en el qual la banda reinventa en clau acústica alguns dels seus 
temes més emblemàtics. En aquests moments la banda es troba sub-
mergida en una intensa gira per Espanya i bona part de Llatinoamèrica 
que tancaran amb dos concerts especials a la Sala Apolo de Barcelona 
al mes de novembre.
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QUÈ ESPEREM DE LA NOVA DIRECCIÓ?

CINE DE FILS: ‘St. Vincent’ (Ted Melfi, 2014)
Una mare en procés de divorci es muda a 
Brooklynn (New York) amb el seu fill de 12 
anys, Oliver. Donat que ha de fer torns ex-
tres a la feina es veu forçada a deixar al seu 
fill sota la cura del seu veí, el vell Vincent, 
el qual sembla un compendi de defectes: 
li agrada l’alcohol, fumar, apostar, té cites 
concertades amb una stripper russa i en 
general no li agrada la gent ni a la gent li 
agrada ell.
Una pel·lícula de clixés i tòpics d’entrada, 
personatges crepusculars com Vincent (Bill 
Murray en plena forma) i la stripper russa 
Dakka (impagable Naomi Watts), afegint un 
nen tímid, però valent, al qual li costa adap-
tar-se al seu nou entorn (fantàstic Jaeden 
Lieberher) amb una mare amb poc temps 
per dedicar-s’hi (per una vegada la histriòni-
ca Melissa McCarthy deixant de banda els 
papers còmics i auto paròdics). Tot indica 
que veurem una història sensiblera, primer 

el vell es mostra distant i emprenyat però hi 
ha un apropament, després una part dramà-
tica on tot sembla perdut, i finalment tots 
s’estimen, BLA, BLA, BLA...
Però no és així, plorar es plora, i rius amb 
certa amargor, però, com diuen els anglo-
saxons, la història, tot i que improbable, es 
percep “for real”, autèntica. 
Ja hem vist aquesta història abans, però el 
que importa no és el que contes sinó com 
ho fas. El clixé es converteix aquí en una 
càlida, agredolça i colpidora història amb 
diàlegs ben estructurats, intel·ligents, àcids 
quan han de ser i amb la intenció de dir, una 
vegada més, que per ser un “sant” no cal 
ser políticament correcte i que la virtut pot 
ser trobada tant en un prostíbul com en un 
altar, dintre d’una presó o a l’oficina d’un 
banc.
Theodore Melphi de professió guionista, 
productor i director, no sempre a la vega-

da com en aquest cas, aconsegueix per fi 
despertar de nou a Bill Murray (‘El dia de 
la Marmota’ - 1993, ‘Lost in Translation’ 
- 2002) fent que al final de la història tots 
vulguem tenir com a millor amic a aquest 
vell bevedor, fumador, càustic i malhumorat 
Vincent.
Curiositat: si Bill Murray va protagonitzar i 
liderar la “mítica” ‘Caça fantasmes’ (1984), 
Melissa McCarthy protagonitza la nova ver-
sió amb el mateix títol el 2016, a la qual per 
cert també apareix Murray com a secundari. 
La vida és un cercle o un mocador, qui sap?
La pel·lícula està disponible al Netflix (so-
rry per la publicitat) i la recomano per a una 
tarda mandrosa de dissabte on necessiteu 
despertar emocions positives i sentir que no 
passa res perquè no t’agradi la gent i/o que 
tu tampoc agradis massa. Molta tendresa i 
humor.

Rafa Wolfman

Des de la Secció Sindical de CCOO de 
Brians 2 donem la benvinguda a la nova 
Direcció del nostre Centre. Com tots ja 
sabem aquesta està formada per mem-
bres de l’anterior Direcció, companys 
que han estat treballant al nostre Cen-
tre amb altres funcions i membres nous 
al Centre, però amb antiguitat en altres 
Centres Penitenciaris, la qual cosa faci-
lita la comprensió i l’enteniment. A tots 
ells, els hi desitgem una bona feina. 

Actualment, tots sabem quina és la 
nostra realitat, doncs encarem el futur 
amb moltes incògnites, incerteses i 
desencants. Estem a finals d’any i des 
de la Direcció General i el Departa-
ment de Justícia encara no s’ha iniciat 
el procés de negociació del nou acord. 
Aquestes accions són un clar exemple 
del que no volem de la nostra Direcció. 
No volem sentir-nos menyspreats, ni 
desapercebuts ni invisibles. Bàsica-
ment no volem ésser coneguts per un 
número (NIP) com ha passat fins ara. 
Encara és aviat per conèixer el taran-
nà de la nova Direcció, però ja hem vist 
alguna decisió presa que ens indica 
que, almenys, ens veuen com a  treba-
lladors i persones, com per exemple el 
bon propòsit que va tenir el Gerent el 
dia que no va descomptar les hores als 
companys que van arribar més tard al 
seu lloc de treball per situacions ines-

perades i incontrolables; o per exem-
ple, una acció més recent com va ser 
el dia que es va espatllar la calefacció 
del centre i va decidir repartir 40 man-
tes per als funcionaris que realitzaven 
nit. Decisions coherents, sorprenents 
i que demostren empatia vers als tre-
balladors. Aquestes petites actuacions 
són les que marquen una bona ruta a 
seguir...

Què esperem de la nova Direcció?
Doncs res més que una Direcció de-
mocràtica, que no sigui autoritària ni 
coercitiva i que tingui certes capacitats 
i habilitats, que no regien fins ara, com 
poden ser les següents:

Escolta activa, és a dir, proximitat i 
sentir-nos escoltats com a treballadors 
d’aquest Centre; diàleg amb els repre-
sentants sindicals i amb el col•lectiu da-
vant de qualsevol situació de crisi; cre-
dibilitat en la presa de decisions, lògica 
i coherència per al bon funcionament 
del Centre entre d’altres. Però el que 
més esperem és una Direcció de proxi-
mitat; una Direcció que ens reconegui 
la feina que realitzem; una Direcció que 
no miri cap a un altre costat quan sor-
geixen problemes, com per exemple la 
manca de personal que podem patir 
amb les vacances de Nadal, una Direc-
ció oberta al consens i a la negociació; 
una Direcció que vetlli per salvaguardar 
i custodiar als interns, així com per la 
seva reinserció i rehabilitació, però que 
no oblidi que els que estem dia a dia en 
contacte directe amb els interns som 
nosaltres.

Entenem que és el principi del vostre 
mandat i que com tots els nous llocs de 
treball es requereix un temps pruden-
cial per tal d’adaptar-se, habituar-se i 
ficar-se al dia del lloc que s’ocupa, però 
com a secció sindical us informem del 
que volem i desitgem per a realitzar la 
nostra feina.

Així doncs, des de la nostra Secció 
esperem fets i accions on hi hagi ca-
pacitat de diàleg, consens, coherència, 
negociació, etc. i, sobretot, proximitat, 
cosa que no hem tingut el plaer de 
conèixer fins ara.

Per últim, com a reflexió: 
“Ajuntar-se és un començament. Se-
guir junts és un progrés. Treballar junts 
és un èxit” (Henry Ford)
.
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Dario Fo (1926-2016), clàssic del teatre 
popular italià, actor i autor d’obres cabdals 
de la dramatúrgia política com a ‘Mort acci-
dental d’un anarquista’, ‘Misteri Bufo’ i ‘Aquí 
no paga ningú!’, va ser guardonat en 1997 
amb el Premi Nobel de Literatura. Militant 
tota la seva vida de l’esquerra alternativa 
italiana. In memoriam.

Si buscáis un moderado, cuidado con 
votarme a mí

¡porque conmigo hay riesgos!
Pero ¿queréis de verdad un alcalde mode-

rado?
El moderado es fuerte con los débiles y 

débil con los fuertes.
¡El moderado finge resolver los problemas 

sin afrontarlos!
El moderado cierra el ojo a la especulación 

inmobiliaria.
El moderado echa a los inquilinos de las 

casas del centro
y las revende luego a los magnates de la 

especulación.
El moderado transforma en gueto la peri-

feria.

El moderado acepta una escuela para 
ricos y otra para pobres.

El moderado deja marchitarse la ciudad y 
aplaude los rascacielos, donde no se ven
niños que juegan y gente que pedalea en 

bicicleta.
El moderado teme disgustar a los ciudada-

nos que cuentan
y no concede la palabra a quienes no 

tienen voz.
El moderado no cambiará nunca nada.

El moderado no resolverá el problema de 
la polución

de Milán, no salvará los pulmones de se-
tentón de los niños de cinco años.

El moderado no os liberará del tráfico, del 
millón

de automóviles pedorreando que han 
transformado la ciudad
en una cámara de gas.

Hoy parece que no ser moderado es un 
defecto o un delito

o bien que es privilegio de los jóvenes.  
¡Pero hacen falta tantos años… para vol-

verse de verdad joven!
Milán, si mi música es demasiado fuerte, 

eso quiere decir
que te estás volviendo demasiado vieja.

Ningún moderado ha hecho nunca historia
y ningún moderado ha alcanzado nunca el 

Nobel.
¡Yo no soy un moderado!

Seré un alcalde que arriesga.
Porque creo que el riesgo del cambio es la 

única respuesta correcta
para quien invierte su voto en un proyecto 

por Milán.
Si elegís votarme a mí, arriesgáis mucho…
¡Os arriesgáis incluso a encontraros vivien-

do por fin en una ciudad mejor!

Manifest escrit per Dario Fo el 2006 per 
a presentar la seva candidatura a les 
primàries de l’esquerra antiberlusconiana 
per a l’alcaldia de Milà.

Traducció al castellà de Lucas Anton publi-
cada a Sin Permiso

   

‘¡YO NO SOY UN MODERADO!’, Dario Fo



1) Com us afecta la manca de personal 
cada cop més accentuada que estem pa-
tint?

- La manca de personal, habitualment a Ta-
llers, i en especial pel que fa a la guàrdia de 
tarda o en qualsevol torn en dates festives, 
vacances i altres, fa que hi hagi una rotació 
de personal, que se li hagi d’ensenyar cada 
dia i que no acabi agafant experiència en el 
lloc de treball. Altra cosa a tenir en compte 
i que no entenem ni estem d’acord, és que 
anem a cobrir altres llocs de treball quan 
estem tota la guàrdia de Tallers deixant-nos 
amb mínims de personal,que quan hi ha pe-
ríode vacacional assumim per poder marxar 
però, quan no, desfan la nostra guàrdia i no 
ens la reforcen deixant-nos sota mínims. 
Com a reflexió i com a pensament, dir que 
creiem que a les àrees prestacionals, i en 
concret a la que a mi em pertoca, és molt 
important que treballi un grup cohesionat de 
funcionaris, a poder ser sempre els matei-
xos i que no tendeixin des de la Direcció i 
des de Personal a desfer-la amb tanta faci-
litat, ja que es perd moltíssim en seguretat, 
ordre, eficàcia i eficiència.

2) Quins són els principals problemes 
que teniu al teu departament? I què pen-
ses que es podria millorar?

- Un dels principals problemes és sens dub-
te la manca de radiotransmissors. Tenim 
assignats 6. Axó fa que algun de nosaltres 
es quedi sense, quan al nostre departament 
és imprescindible que tots en tinguem un, 
per seguretat i per les característiques de 
la nostra feina. Al departament hi ha entre 
150-200 interns per torn (quan hi ha activi-
tats), 4 tallers on es reparteixen eines, les 
aules d’activitats, hem d’avisar quan un in-
tern surt del seu taller per qualsevol raó i 
hem de tenir comunicació amb el búnquer 
central, que és el que ho coordina tot, obrir 
cancells, telèfon, entrada i sortida de vehi-
cles i d’interns, hora de descans dels interns 

de tallers i de les activitats i a més hem de 
fer la recepció de vehicles, etc. Fins ara hem 
de fer peripècies... Quan un company surt 
a esmorzar deixa el seu RT a un altre i, si 
ha de deixar interns pel 
camí, no pot comuni-
car-se amb els mòduls. 
I si hi ha algun altercat 
o es tanca el carrer ma-
jor per qualsevol cosa 
no es pot assabentar. 
Així que augmentar el 
nombre de radiotrans-
missors estaria bé...
La seguretat a Tallers, pel que fa a la tec-
nologia, no pel factor humà, en manca. A 
més a més, les càmeres no tenen zoom, 
algunes estan massa lluny per poder veu-
re amb nitidesa les zones on enfoquen i en 
algunes zones manquen (com a les 3 sales 
d’activitats que hi ha a la planta baixa); els 
cancells no estan enclavats/commutats i en 
concret, i per exemple, els de sortida al pati 
des dels molls i que es poden obrir a la ve-
gada, minvant substancialment la seguretat 
i el control de la població reclusa adscrita 
a les nostres dependències i sota la nostra 
responsabilitat.
Així que posar en marxa aquestes mancan-
ces no estaria malament, però és clar, tot 
passa per lo de sempre: manca de “recur-
sos econòmics”?

3) Al teu departament treballeu junta-
ment amb el CIRE. Com són les relacions 
amb aquesta empresa?

- Jo m’atreviria a dir, o almenys vull pensar 
que “CORDIALS”, cordials dins del nos-
tre àmbit de treball “LA PRESÓ”; però no 
sempre encaminades a la protecció dels 
mateixos béns, ni compartint idèntics enfo-
caments o visions sobre el mateix fet. Uns 
(CIRE), centrant la seva atenció, esforç i 
dedicació a la producció i servei als seus 
clients i bolcats en la relació laboral, l’em-
presa i la rendibilitat; i uns altres (el perso-

nal funcionarial) que, sense perdre de vista 
la necessitat, legalitat i part lícita de la rela-
ció contractual anteriorment exposada, cen-
trant la nostra acció i funció en l’assegura-

ment, control, protecció 
i seguretat de totes les 
parts i col•lectius inter-
vinents en aquest acte 
o acció: interns, tèc-
nics del CIRE, personal 
d’empreses externes 
així com personal de 
servei, personal laboral 
i de tractament, inten-

tant alhora de donar resposta al conjunt i 
potenciant el màxim possible aquesta labor 
reinseridora que el compliment d’una pena 
o mesura de seguretat té per al reu en la 
societat que l’ha apartat transitòriament per 
a la seva reeducació i que ho ha d’acollir a 
la seva sortida de la presó. Jo aniria més 
enllà i diria que aquestes diferències d’en-
focaments amb “aquesta empresa”, com 
remarca l’enunciat referint-se a Catalunya 
a “CIRE”, es donarien d’igual manera amb 
qualsevol altra empresa que decidís la seva 
implantació dins de l’Àmbit Penitenciari, 
existirien idèntiques o semblants discrepàn-
cies i/o tibantors entre la nostra comesa i 
finalitat i el seu (el de l’empresa).

4) Per últim, recomana’ns una pel•lícula 
i una cançó.

- En recomanaré dues: ‘Expreso de me-
dianoche’ i ‘Alguien voló sobre el nido del 
cuco’. I com a cançó, ‘The show must goon’ 
de Queen. 

Moltes gràcies pel teu temps.

La Secció Sindical CCOO-Brians 2 no es fa 
responsable de les opinions expressades a 

l’entrevista

Ens acostem al dia a dia dels companys d’aquest departament de la mà de l’Antonio que hi presta 
servei allà. 

 L’ENTREVISTA L’ INDECENT
[...]Però crec, sincerament, que la cosa va 
una mica més enllà. No es tracta de ficar-se 
filosòfic, però les arrels d’aquest problema 
cal buscar-les en els inicis de les societats, 
des que l’home va decidir o va aprendre a 
viure en certa harmonia entre semblants. 
Ja ho va dir Marx en el seu dia: “el motor de 
la història és la lluita de classes”.

Com bé sabem la gran majoria de nosal-
tres, aquesta barreja de lluita de classes, 
interessos econòmics, quotes de poder, 
favoritismes i amiguismes,... defineixen el 
punt de partida de les nostres polítiques 
educatives. O potser encara ens conside-
rem prou ingenus per a creure que l’esglé-

sia ha perdut tota la seva influència en l’àm-
bit educatiu, després de tenir el monopoli 
de l’educació durant segles?

Aquestes paraules poden semblar fora de 
lloc en ple s. XXI o fins i tot una mica des-
fasades però, si ens fixem detingudament 
en certs aspectes de la política actual, no 
podem concloure cap més tipus de con-
clusions. Sense anar més lluny el passat 
mes de març es va votar al Parlament una 
proposició que reclamava modificar la llei 
l’educació catalana (LEC) i eliminar les in-
jeccions de diners públics als centres que 
segreguen per sexes, la gran majoria dels 
quals són centres elitistes propietat d’ins-
titucions més o menys vinculades a l’es-
glésia Catòlica (Opus Dei, jesuïtes) i cu-
riosament, van unir forces per tirar enrere 
l’esmentada proposta els grups polítics de 
Juntspel sí i el PP. Increïble, però cert!

Quan es tracta de diners o de lluita de clas-
ses, la dreta (la d’aquí i la d’allà) ho tenen 
molt clar, units per un benefici comú.

En definitiva, el nostre sistema educatiu no 
farà un pas endavant fins que no aconse-
guim deslligar aquest binomi política-poder 
versus educació i ens prenem molt més 
seriosament el que hauria de representar 
l’educació a una societat que pretenem cí-
vica, moderna i laica.

Sergi - OIT

TALLERS

PORTAVENTURA VILA SECA (TARRAGONA)
DESCUENTO PARA LOS AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO

Descuento de 10,00 € en cada entrada, maximo 4 personas (Afiliado/a y tres acompañantes), al adquirirlas en taquilla.
Al adquirir la/s entrada/s es obligatorio acreditar la afiliacion a CCOO mediante la presentacion del carnet de afiliado, acompañado del 
DNI, en las taquillas.Recomendamos, llevar el ultimo recibo de cuotas abonado o en su defecto el certificado que puedes optener a traves 
de tu acceso a la zona  afiliados/as de nuestra web; o en la UAR de tu organizacion territorial.



                         LLUITEM!  L’INDECENT

EDUCACIÓ INDECENTLA PIULADA
Des de CCOO denunciem la cen-
tralització i el número limitat de 
cursos de formació impartits pel 
Centre d’Estudis Jurídics. Tenint 
en compte que la formació és un 
dret que tenim, és indignant que 
no s’ofereixin més cursos i que 
els cursos presencials es realitzin 
bàsicament a la seva seu central. 
És vergonyós que any rere any 
l’oferta formativa sigui sempre la 
mateixa. Des de la nostra secció 
els hi recordem que tothom té 
dret a la formació.

Des de CCOO els hi fem memòria 
al nostre govern que en l’àmbit 
estatal han convocat unes 500 
places per a Serveis Penitencia-
ris. I nosaltres? Hem de continuar 
amb interinitat? Què prenguin 
nota...

Tornem a denunciar les agres-
sions que s’han produït durant 
aquest mes als companys i com-
panyes dels diferents Centres 
Penitenciaris catalans. I la manca 
de professionalitat per part dels 
responsables de la nostra Admi-
nistració.

Des de CCOO recordem a la Di-
recció que s’apropen dies festius. 
Tindrem com sempre manca de 
personal? Hi ha previsió de re-
forços? 

Denunciem les nefastes instal·la-
cions de calefacció i de climatit-
zació que vivim i suportem cada 
dia al nostre Centre. “Quan no 
és un all és una ceba”. Com pot 
ser que en un Centre relativa-
ment nou hi hagi tants problemes 
d’aquest tipus?
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El sistema educatiu històricament ha 
esdevingut un territori, si se’m permet 
la frivolitat de definir-lo així, en el qual 
tots i cadascun dels partits polítics que 
han tingut responsabilitats de govern, hi 
han volgut dir la seva fotent-li cullerada 
més o menys intensament, legislant a 
conveniència.

El sistema educatiu ha afrontat fins a 
set reformes educatives des de la gran 
reforma de la democràcia. Des dels 
anys 70 s’han anat succeint les refor-
mes, algunes amb més canvis i d’altres 
amb modificacions més lleus, però sens 
dubte reformes. De fet ja comencem a 
perdre de vista els noms i els contin-
guts de les mateixes (LOECE a l’any 
80, LODE a l’any 85, LOGSE a l’any 
92, LOPEG a l’any 95, LOCE a l’any 
02, LOE a l’any 06 i LOMCE a l’any 13), 
ja que les reformes que més anys han 
estat en vigor han estat com a molt 7 
anys. No sembla que la millor mane-
ra de tenir un sistema educatiu eficaç 
i que respongui a les necessitats dels 
ciutadans/es sigui canviar-lo cada cop 
que canvia el color polític del govern.

Diuen que les comparacions resulten 

odioses, però de vegades no queda 
més remei que fer comparacions amb 
altres sistemes d’altres països per veu-
re quina és la nostra situació actual i on 
estem en l’univers educatiu, sobretot 
per calibrar l’eficiència i eficàcia real 
del nostre sistema. Com diuen els an-

glosaxons: “el que no es mesura, no 
existeix.”

L’Informe PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment) coordinat 
per l’OCDE, és un dels sistemes d’ava-
luació de les competències educatives, 
d’estudiants de 15 anys, més conegut 
i acceptat en la comunitat educativa. 
L’estudi és realitza simultàniament en 
diferents països de tot el món i pot re-
presentar un bon punt de comparació 
per situar el nostre sistema educatiu a 
escala internacional.

Segons l’informe de l’any 2012 (s’ela-
bora cada 3 anys) en les tres àrees 
avaluades (matemàtiques, ciències i 
comprensió lectora) Espanya figura per 
sota de la mitjana de l’OCDE en totes 
les àrees i en les darreres posicions, 
molt distant dels països capdavanters. 
Això segurament no és producte de l’at-
zar ni de la casualitat.

No resulten gens estranyes aquestes 
dades si considerem els canvis que, al 
llarg dels pocs anys de democràcia, ha 
experimentat el nostre sistema educa-
tiu, això acompanyat dels pressupostos 
minvants que s’han destinat a educació 
en els darrers anys, dóna com a resul-
tat un país on l’educació sembla que no 
representa una prioritat per als/les go-
vernants/es.

Tenint en compte que l’educació és una 
competència transferida a les comuni-
tats autònomes, si fem una ullada als 
darrers pressupostos de la Generalitat, 
ens trobem que el pes del pressupost 
del Departament d’Ensenyament ha 
anat minvant amb el pas dels anys i no 
només quantitativament, sinó propor-
cionalment al pressupost general de 
la Generalitat. En qüestió de 6 anys, 
en la forquilla que va del 2010 al 2015 

la inversió en educació ha caigut del 
16’35% al 2010 al 13’67% el 2015, amb 
unes xifres totals de gairebé 900 mi-
lions d’euros menys.

Si ens comparem amb altres països eu-
ropeus, veiem que estem a la cua pel 
que fa a inversió en educació, segons 
dades del 2012, Espanya ocuparia el 
lloc 22 dels països de la zona Euro.

Es poden buscar moltes explicacions a 
aquest fet: crisis econòmica, davallada 
dels ingressos, disminució del PIB,... 
però el que resulta innegable és que 
la importància que té l’educació per als 
nostres responsables polítics no és la 
mateixa que la que poden tenir altres 
polítics a altres països. Però aturar-se 
en les dades pot resultar una mica fred, 
potser seria convenient buscar el per-
què d’aquesta situació i aquí podem 
entrar en el camp de la conveniència.

Interessa no invertir més en educació, 
quan és sabut per tothom que l’edu-
cació és un dels pilars bàsics de tota 
societat i un dels garants de l’estat del 
benestar del qual tant ens omplim la 
boca?

Doncs suposo que com tot en les socie-
tats capitalistes, l’educació també pot ser 
susceptible de representar un bon negoci 
i més veient el volum de diners que repre-
senta en els pressupostos dels diferents 
estats.        

                                                [,...]  

HI HA MOBBING A BRIANS 2?

Vull assenyalar que pels funcionaris peni-
tenciaris és molt important tenir una ubi-
cació més o menys fixa perquè això ens 
permet conèixer millor el funcionament 
modular i als interns, i, per tant, la nostra 
tasca de vigilància i custodia és molt més 
efectiva perquè podem actuar molt més 
des de la prevenció. Per tant, quan ens 
canvien sense cap motiu o explicació ens 
sentim castigats i afecta el nostre estat 
anímic i evidentment professional.  Ens 
envaeix una sensació de  frustració, impo-
tència i desànim, que contextualitza el mo-
viment de funcionaris dins d’un marc legal, 
però poc legítim.

QUE ÉS EL MOBBING?

Primer de tot per poder analitzar si en el 
nostre centre s’ha patit aquest tipus de 
conductes hem de definir. Què és el mob-
bing? El mobbing es un terme anglès que 
s’utilitza per anomenar l’assetjament labo-
ral o conductes abusives que pateix un tre-
ballador i que van dirigides a degradar-lo 
psicològicament, minant-li l’autoestima i la 
moral. Aquest terme va ser utilitzat per pri-
mer cop en la dècada dels 80 per el cien-

tífic suec Heinz Leymann qui va investigar 
aquest fenomen.  

Aquesta violència arriba a produir una lesió 
de la dignitat i de la integritat del treballador, 
creant-li un entorn de treball hostil, humi-
liant, ofensiu i intimidador. Aquest assetja-
ment por arribar a causar greus problemes 
psicològics, fins i tot arribar a desenvolupar 
malalties com la depressió, ansietat o es-
trés i pot arribar a afectar greument tant al 
treballador en el seu rendiment en el treball 
com en la seva vida personal.

TIPUS D’ASSETJAMENT

Vertical: quan ve causat per els comanda-
ments o superiors jeràrquics del treballa-
dor; o, horitzontal: donat per companys de 
la feina del mateix nivell. Aquest normal-
ment ve donat per enemistat, enveja o dis-
criminacions (racials, de gènere...).

SÓC VÍCTIMA D’ASSETJAMENT?

Per determinar si existeix assetjament s’ha 
de fer un anàlisis particular de cada cas 
particular però donarem unes breus pin-
zellades en determinades situacions que 
podrien ser considerades com a tal a nivell 
legal:

o Separació i aïllament respecte a la resta 
de companys, tant físic com de comunica-
ció i no donar feina considerada de segona 
categoria.

o Sobrecarregar-lo de feina.

 [...]

En aquesta ocasió intentarem abordar una indecència flagrant i de les que porten darrere seu una espe-
cial transcendència i rellevància.

En el nostre centre és habitual quan hi ha un incident, sigui petit o gran, canviar els fun-
cionaris de lloc de treball. El canvi pot ser de mòdul a mòdul o de mòdul a accessos i vice-
versa. Aquest canvi, molts cops no sol afecta al funcionari protagonista si no que afecta 
a la resta de companys, com les fitxes de domino van caient una darrera l’altra, som 
“danys col·laterals” . És evident que som funcionaris d’interior, (“soldadets de plom”, com 
alguns ens anomenen despectivament) i hem de prestar servei allí on assenyala el llibre 
de serveis que té consideració d’ordre de direcció i per tant, per nosaltres,  “va a missa”, 
però malgrat sigui legal no crec que sempre sigui legítim ni ètic canviar un funcionari del 
seu lloc de treball sense més. Estem parlant de que patim mobbing?



[...] 
-Un total de 3.543.453 ciutadans viuen 
en pobresa severa, és a dir que tenen 
ingressos per sota de 333,8 euros men-
suals.

-Unes 4.670.000 pensions, la meitat del 
total, estan sota el llindar de la pobresa.

-Un 44,8 per cent de les persones en 
desocupació i el 21 per cent de les “inac-
tives” constitueixen els grups més afec-
tats per la pobresa.

-La taxa de treballadors/as pobres (que 
no superen el llindar de pobresa, mal-
grat tenir un treball) ha passat d’11,7 
per cent en 2013, a 14,2 per cent en 
2014, i a 14,8 per cent en 2015.

-La taxa de privació material severa ha 
ascendit del 4,5 per cent en 2009 al 6,4 
per cent en 2015, afectant a 2.993.365 
persones. 

 -El grup de menors de 16 anys té la 
taxa més alta de privació material seve-
ra: 9,9 per cent. Els segueix el d’adults 
joves entre 16 i 29 anys, amb un 8,4 
per cent.

-L’11 per cent dels ciutadans té retards 
en els pagaments relacionats amb l’ha-
bitatge principal i el 10,6 per cent no 
pot escalfar adequadament els seus 
habitatges.

-El 13% de les famílies monoparentals 
sofreixen privació material severa, més 
del doble que les llars amb nens i dos 
adults, i 3 vegades més que les llars 
sense nens/es.

-Un altre any més, el risc de pobresa i 
exclusió social afecta a més de 3 nens 
i nenes, de cada 10, al Regne d’Espan-
ya.

-En la infància (menors de 16 anys), la 
taxa va descendir del 35,4 per cent en 
2014 al 33,4 per cent en 2015.

-En el cas de les persones adultes jo-
ves (16-29 anys), la taxa ascendeix del 
36,4 per cent al 38,2 per cent en l’últim 
any.                                                                                       

Després de les dades de l’informe 
AROPE reproduïm algunes dades es-
fereïdores més: segons la companyia 
suïssa de serveis financers globals 
UBS AG, només 22 multimilionaris es-

panyols tenen una fortuna equivalent 
al 5% del PIB del Regne d’Espanya. 
I encara més: segons l’últim informe 
d’Oxfam, s’estima que 62 persones 
posseeixen la meitat de la riquesa mun-
dial, i la part d’aquesta mateixa riquesa 
mundial que correspon a la meitat més 
pobra ha disminuït en un 38% des de 
2010. Així mateix, 188 de les 201 prin-
cipals empreses (és a dir, el càrtel de 
Davos) estan presents en, almenys, un 
paradís fiscal (amb un capital al voltant 
de 7,6 bilions de dòlars, la qual cosa 
equivaldria, cada any, a 190.000 mi-
lions extra en impostos i a la disposició 
dels governs).

Les dades tenen la virtut d’evitar dis-
cussions estèrils del tipus “jo penso”, 
“jo crec”, “em fa l’efecte que”... Les da-
des són els nombres de la realitat. Que 
cadascú extregui les seves conclu-
sions. Només un canvi social profund 
podrà revertir aquesta situació d’extre-
ma desigualtat en favor de la majoria 
social si volem un món més just i més 
lliure pels nostres fills i filles.

Josefa Gil                                                                                                         
Diario16.com

 LLUITEM!L’ ACTUALITAT
[...] 
o No poder comunicar-se amb els su-
periors o rebre una negativa a tot allò 
que es demana.

o Qüestionar tot allò que es dur a terme 
i criticar la feina sense més.

o Atacar la vida privada del treballador.

o Modificar sense dir res les atribucions 
o responsabilitats del seu lloc de treball. 

o Tractar-lo de manera diferent o dis-
criminatòria, estigmatitzar-lo davant al-
tres companys o caps).

o Infravalorar o no valorar en absolut  
l’esforç realitzat.

o Criticar contínuament la seva feina, 
idees, o propostes o simplement no te-
nir-les en compte etc...

Coneixeu algú que l’hagin separat del 
seu entorn de treball habitual (mòdul o 
departament)? Evidentment sí,  tothom 
coneixem algú del nostre entorn o fins 
i tot  nosaltres mateixos en algun mo-
ment ens hem trobat en aquesta tessi-
tura. Si bé, és veritat que alguns cops 
el canvi de departament és necessari 
per preservar la seguretat tant física 
com mental d’un funcionari, molts cops 
es fruit d’un càstig més o menys enco-
bert. Aquesta separació de l’entorn de 
confort on ens sentim realitzats a nivell 
professional (tant amb la feina que des-
envolupem com amb les relacions amb 
la resta de companys, caps o interns, 
ens afecta tant a nivell professional 
com a nivell personal, poden arribar a 
provocar situacions d’ estrés que afecti 
la vida personal del funcionari. Ésser 
humà necessita pertànyer algun lloc, 
ens agrada formar part d’alguna cosa i 
el fet d’arribar cada dia a signar el llibre 
de serveis sense saber on faràs servei 
avui és una situació molt desagrada-
ble que molt cops es perllonga mesos i 
mesos en el temps. Aquesta incertesa 
deriva en deixadesa, falta d’implicació 

en el treball i pèrdua d’autoestima. Per 
tant, podem afirmar que la  falta d’arre-
lament és directament proporcional a la 
falta d’implicació i que en alguns cops 
pot generar conductes depressives. 

Si bé és cert que treballar en l’Admi-
nistració Pública sol ser bastant ingrat 
perquè, si bé els errors es paguen im-
placablement, és molt difícil trobar un 
superior que ens feliciti per la feina ben 
feta; creiem que les decisions de mou-
re funcionaris d’un lloc a l’altre com si 
fóssim “soldadets de plom damunt un 
taulell” s’haurien de meditar molt més.  
S’ha de tenir en compte que darrere un 
mateix uniforme hi ha persones molt 
diferents i que sempre que es pugui el 
funcionari ha de venir a treballar agust 
i motivat i que hi ha decisions que  fan 
que la feina sigui un plaer o una tortura.

 LEGISLACIÓ  LEGAL 

Per una banda, hem de tenir en comp-
te que l’assetjament laboral no es una 
potestat de qui pren la decisió i que ac-
tualment es un delicte en el Codi penal 
espanyol, tipificat en el capítol dedicat 
als delictes de tortures i contra la inte-
gritat moral. En aquest sentit, cal as-
senyalar que si pot arribar a provar da-
vant un jutjat, estem parlant de penes 
de presó d’un any i nou mesos a tres 
anys o multa de 18 a 24 mesos. Per 
altra banda, en juny del 2011 en virtut 
de la resolució del Ministeri de Políti-
ca Territorial i Administració Pública el 
Govern va aprovar un reglament per 
regular l’assetjament en l’Administració 

Pública.

Per l’altra banda, a Catalunya, des de 
gener de 2015 és vigent el nou  PRO-
TOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA 
DETECCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESO-
LUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJA-
MENT PSICOLÒGIC I ALTRES DIS-
CRIMINACIONS A LA FEINA. Aquest 
protocol afecta a tots els empleats i 
empleades públics, als quals, s’apliqui 
l’Acord general sobre condicions de 
treball del personal de l’àmbit d’aplica-
ció de la Mesa General de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i 
el Conveni col·lectiu únic de Catalunya 
del personal laboral de la Generalitat 
de Catalunya. Concretament, al perso-
nal funcionari i interí d’administració i 
tècnic –inclòs el personal dels serveis 
penitenciaris, el personal del cos de 
bombers i el personal del cos d’agents 
rurals-, al personal estatutari de l’ICS, 
al personal docent no universitari i al 
personal laboral de l’Administració de 
la Generalitat.
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La nit del dimarts, 18 d’octubre, 39 
persones tancades al Centre d’Inter-
nament d’Estrangers (CIE) situat a Alu-
che, Madrid, pujaven a la teulada de 
l’edifici reclamant llibertat. Onze hores 
després acabaven la pacífica protesta 
per tornar tots ells de manera volun-
tària a l’interior d’aquesta ”presó per a 
estrangers sense delicte” que són els 
CIE. Dos dies més tard, la premsa es 
va fer ressò de denúncies de pallisses 
per part de la policia. A dia d’avui, ni 
mèdics forenses, ni diputats d’Units 
Podem, ni regidors d’Ara Madrid ni 
membres d’associacions han pogut ac-
cedir a l’interior del CIE per comprovar 
l’estat dels immigrants interns. Davant 
d’aquesta situació, la majoria d’ells han 
iniciat una vaga de fam, mentrestant, 
en les portes del centre se succeeixen 
les concentracions exigint el seu tanca-
ment i les denúncies a càrrec d’organit-
zacions com  SOS Racisme davant els 
jutjats de Madrid.

Els centres d’internament d’estrangers 
(CIE) són instal·lacions de titularitat pú-
blica on es tanca a aquelles persones 
que es troben a Espanya de manera 
irregular, o sigui, que no tenen permís 
oficial per residir en el Regne. Aques-
ta situació permet a l’Estat retornar-los 
al seu país d’origen, per la qual cosa, 
legalment, els CIE constitueixen una 
espècie de sala d’espera en la qual es 
manté recloses (si bé no són oficial-
ment presons) a persones que seran 
deportades. En els CIE els interns, per 

llei, no poden romandre més de seixan-
ta dies, posteriorment, o són declarats 
inexpulsables, és a dir, no se’ls pot re-
tornar al seu lloc d’origen, o bé, se’ls 
embarca en avions per a la seva de-
volució.

En els CIE es priva de llibertat de circu-
lació per no posseir papers de residèn-
cia, cosa que representa una falta ad-
ministrativa, però no un delicte. Encara 
que algunes de les persones retingu-
des en aquests centres posseeixen an-
tecedents penals o condemnes curtes 
que són computades per l’expulsió, la 
clara majoria dels qui es troben en ells 
estan mancats de llibertat i amb menys 
drets que la població reclusa per una 
simple falta administrativa.

Més enllà de l’evident violació dels 
Drets Humans, reconeguts i assumits 
per Espanya, que representen els CIE i 
que es pretén atenuar cínicament amb 
la formalitat legal que com que no són 
“espanyols” certs drets no s’apliquen 
com es fa per a la resta de la ciuta-
dania, hem de concloure que aquests 
centres no funcionen per a la fi que van 
ser creats: l’expulsió de persones irre-
gulars.

Un reportatge de El diario.es recull: El 
2015,  l’Estat no va aconseguir deportar 
al 59% de les 6.390 persones tancades 
en els CIE. Són dades d’un informe re-
gistrat per la Defensora del Poble. És 
a dir, s’esgota el termini i el Govern no 
és capaç de complir l’objectiu pel qual 
el CIE té sentit des de la lògica de la 
seva política migratòria. En el de Zona 
Franca a Barcelona els casos de per-
sones “inexpulsables” van ascendir al 
72,22%.

Aquesta situació suposa la tornada al 
carrer d’un percentatge elevat d’immi-

grants interns als quals se’ls ordena 
que abandonin el país pels seus propis 
mitjans, condemnant-los a una “mort 
legal” de la qual resulta molt complicat 
sortir. Aquestes persones, totalment 
desprotegides i temoroses de tornar 
a ser internades, han de recórrer a 
l’economia submergida per sobreviure 
i veuen negada la seva possibilitat de 
tenir des de telèfon a metge, passant 
per un habitatge; res pot estar al seu 
nom, ja que no existeix un paper legal 
que els reconegui (per a una altra cosa 
que la seva expulsió) més enllà d’ins-
titucions com la policia i els tribunals. 
Únicament, i si aconsegueixen demos-
trar arrelament segons les condicions 
establertes per la Llei d’Estrangeria, 
podran quedar-se legalment, alguna 
cosa que representa una missió gaire-
bé impossible.

Reiterades denúncies d’interns i as-
sociacions, l’última de Jutges per a la 
Democràcia, exigint el tancament dels 
CIE per la seva incapacitat com a país 
per garantir els mínims drets dels inter-
ns o els successos d’Aluche demos-
tren l’abús i arbitrarietat que el sistema 
genera a través d’aquests centres. En 
entrar en aquests, els interns perden 
el seu nom, que és substituït per un 
número; existeix falta d’higiene i hi ha 
dificultats, si no impossibilitat, d’accedir 
a fàrmacs per part de malalts crònics.
                                                              [...]

REGNE D’ESPANYA: 
PER SALUT DEMOCRÀTICA, CAL TANCAR ELS CIE

 L’ ACTUALITAT  L’ ACTUALITAT
[...] 
També, destacar l’eventualitat que 
les persones internes sol·licitin asil. 
Aquestes demandes han de diposi-
tar-se en una bústia, sense que el 
sol·licitant guardi còpia segellada del 
lliurament. Són múltiples les ocasions 
en les quals les sol·licituds no es tra-
miten i els interns veuen com són ex-
pulsats, negant-se’ls de nou l’accés a 
un dret bàsic. 

Els CIE no solament acumulen denún-
cies de violació de drets; la seva pròpia 
naturalesa  representa per si mateix 

un focus d’abús, racisme i desprotec-
ció legal. Tot això, sense explicar que 
aquests centres resulten inoperants 
dins del criteri de política restrictiva 
de fronteres que la Unió Europea i el 
Regne apliquen, de la mà del seu mi-
nistre de l’Interior, amb totes les seves 
energies.

Altres institucions i espais, com els 
ajuntaments del canvi, reclamen acollir 
a persones refugiades (Madrid, Barce-
lona o València) i els seus edils no pa-
ren d’assenyalar que enfront dels CIE 
no hi ha un altre camí que el tancament 

immediat. Mantenir a la gent privada 
de llibertat i incapacitar-la quan aban-
dona els centres per aconseguir una 
estada regular constitueix un proble-
ma d’higiene social i democràtica que, 
efectivament, només un tancament ur-
gent i definitiu permetria començar a 
resoldre.                                             

                          
Article publicat  per: Carlos Girbau 

(Activista social pels drets humans) 
a la revista Sin Permiso

                                                                      

Fa alguns anys, Europa va incorporar 
un nou “mesurador” per estudiar la po-
bresa dels seus ciutadans d’una mane-
ra més complexa i completa. Ho van 
anomenar AROPE (At-Risk-Of Poverty 
and Exclusion). O sigui, “En risc de po-
bresa i exclusió”.

Tres factors s’analitzen per oferir les 
taxes del AROPE: la desocupació, la 
pobresa i la privació material. És a dir, 
que aquest indicador complementa la 
clàssica forma de mesurar pobresa, 

basada en el monetari, amb aspectes 
d’exclusió. Combina els factors de ren-
da (pobresa relativa), privació material 
severa i baixa intensitat del treball.
El AROPE està harmonitzat a nivell eu-
ropeu, per la qual cosa permet compa-
rar les xifres dels diferents països. En 
la majoria dels indicadors clau sobre 
pobresa i exclusió social, la situació 
espanyola és pitjor que la mitjana euro-
pea, com és el cas del AROPE.

Les dades que s’ofereixen a continua-
ció han estat fets públics en l’últim infor-
me europeu, donat a conèixer aquesta 
setmana (finals d’octubre. N delT)

Apareixen aquí “en cru”, sense més 
redacció ni treball que la seva selecció 
dins del document. Parlen per si ma-
teixos:

-Al Regne d’ Espanya, l’indicador de 

risc de pobresa i exclusió (AROPE) 
aconsegueix, en 2015, el 28,6 per cent 
de la població: 13.334.573 persones 
viuen en risc de pobresa i exclusió. (A 
la Unió Europea dels 28, el AROPE 
arriba al 24,4 per cent de la població: 
122,3 milions de persones).

-El Regne d’ Espanya és el tercer país 
amb major desigualtat de la UE, des-
prés de Romania i Sèrbia: El 10 per 
cent més ric obté una quarta part dels 
ingressos de tota la població.

-Existeix un 2,2 per cent de la població 
que sofreix alhora els tres factors que 
integren el AROPE: desocupació, po-
bresa i privació material. Són 1.025.736 
les persones que es troben en la pitjor 
situació econòmica i social possible.

-La pobresa afecta a un 22,1% de la po-
blació: 10.383.238 de persones.              [...]

POBRESA AL REGNE D’ ESPANYA: 15 DADES PER A LA VERGONYA 
Consten aquí les últimes xifres europees sobre pobresa i exclusió relatives al Regne d’ Espanya, xifres 
que ens col•loquen a la cua d’Europa.  


