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    LA PEDRADA

  L’ ALTERNATIVA

PANIC! AT THE DISCO és una banda de pop/rock alternatiu for-
mada a Las Vegas (Estats Units) per Brendon Urie (vocalista, i 
que també s’encarrega de la guitarra, el teclat i la flauta, i que a 
part toca instruments com l’acordió, el baix, el piano, el triangle 
i el xilòfon entre d’altres), Ryan Ross (guitarra i teclat), Spencer 
Smith (bateria) i Jon Walker (baixista), que manté un fort lligam 
amb el grup Fall Out Boy, ja que va ser el seu baixista, qui els 
va descobrir i gràcies a ell, la banda va firmar un contracte que 
els va donar l’oportunitat de gravar el 
seu primer àlbum: “A Fever You Can’t 
Sweat Out” (2005). Aquest àlbum, en 
el qual es barregen ritmes futuristes 
i sintetitzadors amb fragments acús-
tics, va ser un èxit gràcies a cançons 
com ‘I Write Sins Not Tragedies’ que 
va ser guardonada en diverses oca-
sions. Des de llavors la seva fama va 
anar en augment i va ser una de les 
bandes emergents més destacades 
del 2006 possibilitant la realització 
d’una gira pels Estats Units, on eren 
coneguts per les seves actuacions 
victorianes simulades a l’estil de circ, on s’impliquen nombrosos 
contorsionistes i ballarines a l’escenari com a acompanyament, i 
també pel Regne Unit amb totes les entrades esgotades. 

El grup es va presentar al Times Square durant els esdeveniments 
d’Any Nou que van tindre lloc entre desembre de 2006 i gener de 
2007 presentant dues cançons: ‘Lying Is The Most Fun A Girl Can 
Have Without Taking Her Clothes Off’ i ‘I Write Sins Not Tragedies’ 
que, malgrat que contenen llenguatge groller, van cantar versions 
censurades de les esmentades cançons.

Els integrants de Panic! at the Disco es caracteritzen per les seves 
excel•lents covers, entre les quals es troben: ‘Karma Police’ de 
Radiohead, ‘Tonight tonight’ de Smashing Pumpkins  o ‘Eleanor 
Rigby’ de The Beatles.

El 2008 publiquen el seu segon disc, “Pretty. Odd.”, que conté 
cançons animades que aporten un perfil més positiu al grup con-

figurant un àlbum jove, intens i inno-
vador i que va tenir una gran accep-
tació per part del públic permetent-los 
fer una gira mundial, amb concerts a 
Àsia, Austràlia i Nova Zelanda sent 
fins al moment els concerts més mul-
titudinaris en la història de la banda.

El tercer àlbum s’anomena “Vices & 
Virtues” (2011) i inclou el tema ‘The 
Ballade of Mona Lisa’.

Dos anys més tard, la banda va tornar 
amb “Too Weird to Live, Too Rare to 

Die!”. Un àlbum eclèctic amb dosis de hip-hop i música electrònica 
i inspirat en la ciutat de Las Vegas.

Actualment el grup treballa amb el seu cinquè àlbum d’estudi, 
“Death of a Bachelor” que té programat el llançament pel 2016.

Xavi - OIT
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EPIDÈMIA EN LES PRESONS CATALANES

CINE DE FILS: És tan dolenta que... s’ha de veure!

‘EL SISTEMA’. Eduardo Galeano

Una d’aquelles joies incunables que apa-
reixen de tant en tant i que són de visió ne-
cessària i m’atreviria a dir obligatòria (com 
‘Sharknado’, 2013).
David Mamet, conegut per les seves opi-
nions com “...un bon guió hauria de po-
der funcionar sense diàleg...” i per films 
de mèrit indiscutible com ‘Els intocables 
d’Eliott Ness’ o ‘El cartero siempre llama 
dos veces’ (guionista a tots dos), hauria 
d’haver aplicat la seva màxima a aquest 
“xurro” magistral i no escriure cap diàleg, 
o no escriure res “at all”.

Els seus amiguetes de sempre, Joe Man-
tegna (‘Celebrity’, 1998) i William H. Macy 
(‘Fargo’, 1996), són una parella de policies 
que persegueixen un delinqüent comú 
força fonedís i que acaben, especialment 
Bobby (Joe Mantegna) en una trama d’un 
grup sionista sense saber exactament 
com. 

Bobby, que és jueu no practicant, acaba 
convertint-se més o menys de sobte i po-
sant una bomba en una botiga regentada 
per un grup nazi.

Podria intentar explicar de què va el guió 
però no té ni cap ni peus, ni el guió ni els 
diàlegs que estan plens de canvis d’humor 
sobrevinguts sense causa prèvia aparent. 
La inconsistència és total i això provoca 
que esdevingui un exercici hilarant veu-
re-la un dissabte a la nit. Rivalitza amb tre-
balls com ‘La vida de Bryan’ per l’absurdi-
tat total de la trama. Per a mostra un botó.

A la recerca del delinqüent esmunyedís 
un grup de policies van a casa de la mare 
del mateix. Entren, d’un en un en una ha-
bitació d’un pis humil on una senyora de 
color (negre) fuma asseguda amb cara de 
depressió (i cada vegada que un dels poli-
cies passa a l’habitacle avisa dient “vaig a 
entrar” com si estiguessin assaltant la gua-
rida d’Al Capone però fent servir el to de 
veu de Groucho Marx -més fusta-). Un cop 
l’habitació s’ha omplert de policies, li pre-
gunten a la pobra dona d’aspecte inofen-
siu, on poden trobar el seu fill i ella els mira 
amb cara de confusió dubtant uns segons. 
De sobte tots comencen a cridar com pos-
seïts: “és impossible, no li treurem res, és 
una roca” i munten un aldarull important 
movent-se d’un costat a l’altra i posant-se 

les mans al cap. No, no és una comèdia, el 
tema és que va en serio.

Bob, que al començament de la peli és 
presentat com detectiu guardonat per les 
seves capacitats de negociador no para 
de ficar la pota en cadascuna de les seves 
actuacions. No només es converteix en 
terrorista sionista, també li cau la pistola 
quan està perseguint al dolent, s’oblida de 
l’hora de la batuda que ell mateix ha mun-
tat i arriba tard a allò que hauria de ser un 
entrar i sortir i es troba amb un tiroteig de-
gut a la seva demora (estava posant una 
bomba) que acaba amb la mort del seu 
company.

De la trama sionista al final no se sap ben 
bé què ha passat, ni de perquè conside-
raven al fugitiu com esmunyedís quan el 
troben en preguntar-li al seu cosí (para 
que te fies de la familia) sense necessitat 
de pressionar-lo i quan tenia domicili fixe, 
casa de sa mare. Al final el maten a trets 
tot i que està a punt d’escapar perquè Bob 
quan arriba on està ell es troba que ha per-
dut la pistola...

Rafa Wolfman

Eduardo Germán Hughes Galeano (1940-2015) va començar la 
seva carrera de periodista a principis dels anys 1960 com a editor 
de Marcha, una revista que va exercir forta influència en el pen-
sament uruguaià de l’època. Després de finalitzar la dictadura 
uruguaiana es va veure obligat a fugir a Argentina i posteriorment 
a Barcelona (1985), on va escriure la seva famosa trilogia Memo-
ria del fuego.

La seva literatura i el seu periodisme es caracteritza per ser un 
moviment literari reivindicatiu del sistema econòmic, social i po-
lític de l’època contemporània, on explica les necessitats i els 
fets d’un poble llatinoamericà oprimit per una història antagònica 
i políticament dictadora. Un dels seus poemes amb caràcter rei-
vindicatiu és: 

EL SISTEMA
Los funcionarios, no funcionan. 

Los políticos hablan, pero no dicen. 
Los votantes votan, pero no eligen. 

Los medios de información desinforman. 
Los centros de enseñanza, enseñan a ignorar. 

Los jueces, condenan a las víctimas. 
Los militares están en guerra contra sus compatriotas. 
Los policías no combaten los crímenes, porque están 

ocupados en cometerlos. 
Las bancarrotas se socializan, las ganancias se 

privatizan. 
Es más libre el dinero que la gente. 

La gente, está al servicio de las cosas.

Olga - Comunicacions

Després de mesos d’incertesa, d’insegu-
retat laboral, d’incidents, d’amortitzacions, 
de serveis sota mínims… podem afirmar 
que el nostre sistema penitenciari català 
està vivint una epidèmia que afecta tant a 
funcionaris com a interns, ja que el males-
tar va en augment i sembla que la situació 
serà insostenible a llarg termini.

El sistema penitenciari català 
serà insostenible a llag termini

Ens trobem que, el Govern Central ha re-
vertit part de les seves retallades, el Go-
vern de la Generalitat (recordem que és 
un govern en funcions i no pot prendre de-
cisions deslleials) es nega a negociar per 
recuperar les nostres condicions econòmi-
ques i socials i la nostra situació actual en 
els centres és pèssima!

Amb l’obertura del CP Mas d’Enric, la Di-
recció General es va comprometre en el 
seu dia a cobrir totes les places que han 
deixat els nostres companys, però la rea-
litat és una altra. Tots els centres estem 
patint la pèrdua de funcionaris i el no co-
briment d’aquestes places. Què és el que 
volen? Si tenen clar que la nostra feina és 
retenir, custodiar i complir amb la reinser-
ció i reeducació dels interns ja poden es-
pavilar per fer-ho, perquè no pot ser que 
no es cobreixin ni la meitat de les places 
dels nostres companys. No pot ser que 
ens demanin les nostres obligacions com a 

treballadors públics quan ells no 
pateixen la sobrecàrrega de fei-
na amb què ens trobem i amb la 
inseguretat del que passarà du-
rant el nostre servei. És molt fà-
cil prendre decisions unilaterals 
des d’un despatx i anar ajornant 
les comissions de seguiment i 
deixar passar els mesos com si 
res!  Què passa? La seva actua-
ció arribarà quan passi una de 
molt grossa? Ja n’hi ha prou de 
jugar amb tots nosaltres! No pot 
ésser que treballem amb aquestes condi-
cions!

Karl Marx, ho diria molt clarament... Hem 
arribat a l’explotació laboral en el nostre 
àmbit, amb acumulació de tasques, baixa-
da de remuneracions des del 2012, pèrdua 
de drets laborals com els dies d’assumptes 
personals que altres administracions lo-
cals i centrals tenen, veure reduït el nostre 
temps de descans o la incorporació dels 
nostres companys al CP Mas d’Enric el 
dilluns després de treballar el cap de set-
mana, impediments per gaudir les hores 
de formació i ara que s’apropa el Nadal 
ja veurem com s’ho maneguen per cobrir 
els serveis, perquè si no cobreixen les pla-
ces vacants són capaços de començar a 
denegar dies al personal. Tot això, ens re-
percuteix negativament a nosaltres com a 
treballadors, però també, als interns doncs 
la sobrecàrrega laboral els hi afecta indi-

rectament pel simple fet 
que no donem l’abast!

I això solament ha fet que 
començar perquè hem 
de ser conscients que la 
pròrroga de l’acord finalitza 
aquest desembre i, tal com 
està la situació al Govern 
de la Generalitat, no serà 
fàcil la negociació. Hem de 
tenir molt clar que hi haurà 
molts temes a tenir en 
compte, però sobretot in-

formar que el PRP està vigent fins al 31 de 
desembre de 2015 condicionat a les dispo-
nibilitats pressupostàries. Tenint en comp-
te, la situació actual que estem vivint serà 
un dels aspectes on tots els sindicats hau-
rem de posar èmfasi per mantenir aquesta 
retribució econòmica. 

Arribada aquesta situació hem d’esperar la 
reacció de la DG un cop finalitzatda l’ober-
tura total del CP Mas d’Enric i, segons els 
seus actes, seria hora d’actuar perquè ha 
arribat el moment que la nostra paciència 
s’esgota i fer una crida a la mobilització de 
tots els empleats públics!

Patim retallades i sobrecàrrega 
de feina desde fa anys. 
Ja n’hi ha prou de jugar

 amb nosaltres!

Des de CCOO - Brians 2 continuarem llui-
tant, informant i exigint al Govern de la 
Generalitat que compleixi amb les seves 
obligacions i que les propostes que arribin 
tinguin cara i ulls, ja que ja n’hi ha prou de 
les seves decisions i accions unilaterals 
que solament es basen en amortitzacions 
de places i en la no contractació d’interins.

Per això, fem una crida a la nostra capa-
citat de mobilització i de reivindicació i de 
conscienciar-nos de la força que tenim 
com a col•lectiu.
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HOMICIDE (Homicidi) - 1991. Nominada per a la Palma d’Or (Cannes 1991) i guanyadora del premi de la 
crítica (Los Angeles 1991).



1) Com veus la problemàtica del con-
curs de comandaments del 2008?
-Es tracta d’un problema absolutament arti-
ficial creat, alimentat i no resolt per la D.G. 
que ha demostrat una ineptitud inexplica-
ble i s’ha oblidat no ja dels centenars de 
treballadors que “patim” la seva incompe-
tència, sinó també de les nostres famílies. 
En aquest sentit, la seva falta de sensibili-
tat resulta feridora.
Quant a un futur pròxim, no detecto volun-
tat d’una resolució lògica, fàcil i de sentit 
comú per part dels polítics que estan a 
càrrec de la nostra D.G.

La Direcció ha demostrat un 
gran cansament

2) Creus que la Direcció del Centre us 
recolza suficientment en les vostres tas-
ques diàries?
- No. La Direcció, en els últims mesos, ha 
demostrat un gran cansament, palpable en 
l’adopció de moltes decisions i en l’absèn-
cia d’actuació en determinades situacions. 
Treballem en un Centre la gestió del qual 
és molt complexa i aquesta és, al meu ju-
dici, la raó del desgast que la majoria dels 
membres de la Direcció demostra. Alguns 
Caps de Serveis no ens sentim recolzats 
i fins i tot algun de nosaltres no ens hem 
sentit tractats amb justícia per la nostra Di-
recció.

3) Com us afecta la manca de personal 
cada cop més accentuada que estem 
patint?
- És un problema relatiu en el sentit en què 
són els Caps d’Unitat els que han de ges-
tionar els recursos humans de què dispo-
sen. Nosaltres intentem sempre equilibrar 
els serveis i atendre les peticions dels CU-
SI’s, però no sempre és possible.
Personalment crec que el problema més 
important és la falta de transmissió de di-
rectrius, l’absència d’uniformitat en la ges-
tió dels mòduls i departaments i sobretot 
la manca de motivació. Pertanyem a una 
plantilla desmotivada, treballem de forma 
molt anàrquica i a més ens sentim (la ma-
joria de nosaltres) robats i estafats pels po-
lítics que ens governen.

La Prefectura de Serveis 
ha de ser: dinàmica, propera i 

resolutiva

4) Hi ha algún tema concret que creguis 
que us afecta especialment als Caps de 
Servei?
- Tot el que afecta el Centre, afecta la Pre-
fectura de Serveis. Per nosaltres passa tot 
el que succeeix al Centre. Però la qüestió 
fonamental és que ens hem convertit en 
l’oficina de Direcció en els temes relatius 
al funcionament interior del Centre. La bu-
rocràcia ha anul•lat les funcions essencials 

del que ha de ser una Prefectura de Ser-
veis: dinàmica, propera i en contacte direc-
te amb els funcionaris d’interior i resolutiva. 
En l’actualitat realitzem diàriament tasques 
pròpies de Caps d’Unitat i de funcionaris 
d’Ajudantia, només per posar un exemple.

5) Per últim, recomana’ns una pel•lícula 
i una cançó.
- M’encanta el bon cinema espanyol. ‘La 
isla mínima’ és un exemple del cinema ben 
fet.
Amb les cançons de Joan Manuel Serrat 
porto tota la vida. Així que qualsevol d’elles.

Moltes gràcies pel teu temps, Marco Antonio
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CAPS DE SERVEI

Per a conèixer les problemàtiques a què diariament s’enfronten els Caps de Serveis, hem entrevistat al 
Marco Antonio qui ens acosta a la realitat del nostre Centre. 

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

40 ANYS DE LA MORT DEL DICTADOR FRANCO: 
COMPTES PENDENTS, PERÒ DE LA DEMOCRÀCIA 

La minsa democràcia pactada que va sor-
gir de la transició i on es van trair les aspi-
racions nacionals i socials dels pobles del 
Regne d’Espanya per part de les forces i 
elits polítiques i socials, tant del règim com 
de l’esquerra, està molt lluny encara de sa-
tisfer els desitjos i les necessitats d’aquests 
pobles. 

Com en els mals acudits, sobre el franquis-
me tinc una notícia bona i una altra dolen-
ta, quina prefereixen primer?

La bona notícia és que el franquisme ja és 
història. Gairebé 40 anys des de la mort 
del dictador, 37 anys de Constitució, el pas 
de diverses generacions, la mort civil i en 
molts casos biològica dels últims franquis-
tes confinen la dictadura al museu i al llibre 
d’Història. Es va acabar. Fi.

El franquisme ja és història, 
però això no significa que tots 

els seus senyals d’identitat 
hagin desaparegut

La mala notícia és que la fi del franquis-
me no significa que tots els seus senyals 
d’identitat hagin desaparegut, sinó que 
s’han tornat democràtiques (d’aquesta 
democràcia), constitucionals (del text de 
1978). És a dir: bona part dels forats que 
la dictadura va deixar en la societat espan-
yola (alguns d’ells anteriors a la dictadura, 
cert, però aguditzats per ella) no s’han co-
rregit amb la democràcia. Nosaltres, els 
de llavors, ja no som els mateixos. Però 
tampoc som molt millors. Almenys no tot lo 

bons que esperàvem ser. Insisteixo en la 
premissa: totes aquestes manifestacions 
polítiques, socials i culturals que avui en-
cara identifiquem com a “franquistes” ja 
no ho són. No podem seguir culpant a la 
“herència rebuda”. Aquestes manifesta-
cions són netament nostres: de la demo-
cràcia espanyola.  Les desigualtats socials, 
els desequilibris i tensions territorials, la 
bretxa amb Europa en punts indicadors, 
l’endarreriment educatiu, no són ja un lle-
gat de la dictadura: són el fracàs d’una 
democràcia que ha tingut quatre dècades 
per corregir-los. La deficient cultura demo-
cràtica, les restes de nacionalcatolicisme 
encara visibles, la criminalització de la dis-
sidència, la corrupció política i empresarial, 
o els casos d’abusos policials i tortura que 
segueixen denunciant organismes interna-
cionals, ja no són un residu franquista que 
va sobreviure a la Transició, sinó caracte-
rístiques d’una democràcia que fa temps 
va deixar de ser jove.

Els privilegis de l’Església catòlica, les ba-
ses nord-americanes, la Monarquia, la inti-
mitat entre poder polític i judicial, o el “país 
de propietaris i no de proletaris” amb què 
va somiar un ministre d’Habitatge en els 
anys cinquanta, no solament han persistit 
sinò que s’han consolidat amb la demo-
cràcia. El nacionalisme espanyol i la seva 
exclusiva sobre tota forma de patriotisme, 
l’Acadèmia d’Història amb el seu diccionari 
biogràfic, la sospita (quan no 
menyspreu) sobre artistes 
i intel•lectuals, fins i tot les 
caceres berlanguianes on se 
segueixen tancant negocis, 
no poden apuntar-se ja en el 
Déu del dictador i el seu rè-
gim, sinó en el compte de la 
democràcia. Fins i tot aquells 
elements que en principi són 
indubtablement franquistes, 
tampoc ho són ja: el feixisme 
granític del Valle de los Caí-
dos, els funcionaris i gover-

nants reclamats per la justícia argentina, 
els carrers i places del Generalísimo que 
ningú ha canviat en 40 anys o la reparació 
pendent a les víctimes són responsabilitat 
nostra.

En les fosses comunes hi ha cadàvers que 
ja han passat més anys enterrats en demo-
cràcia que en dictadura. I aquí segueixen. 
Fa temps que deixem de tenir comptes 
pendents amb el franquisme, que ja no 
pot respondre d’elles. Avui tot l’esmentat, 
i altres assumptes que em deixo per falta 
d’espai, són comptes pendents d’aquesta 
democràcia.
    

Article publicat a El País per Isaac Rosa 
(traduït en català)



                         LLUITEM!  LLUITEM!

RETALLADES I FORMACIÓ LA PIULADA
Desde CCOO continuem treba-
llant per recuperar els nostres 
drets arrabassats injustament. 
Volem un compromís real per 
part de DG amb el retorn del que 
és nostre

Exigim a l’administració que com-
pleixi amb les seves obligacions 
i protegeixi els seus treballadors  
davant les agressions que patim 
dia a dia per la falta de personal. 
Tolerància 0 davant aquestes 
agressions

Fem una crida al Govern de la 
Generalitat a fer una proposta se-
riosa de negociació a la vegada 
que anunciem mobilitzacions

CCOO demana reunir-se amb 
tots els grups parlamentaris per 
tirar endavant propostes que ins-
tin al Govern a complir amb les 
nostres reivindicacions

CCOO de Catalunya condemna 
fermament els brutals atemp-
tats de París i es solidaritza amb 
les víctimes, les seves famílies 
i amics, i amb la ciutadania i els 
treballadors i treballadores fran-
cesos
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[...] Amb això li hem d’afegir la brillant ober-
tura d’un equipament penitenciari de la 
magnitud del centre penitenciari d’El Cat-
llar a Tarragona, sense el pertinent con-
curs-oposició, que qualsevol lògica de ges-
tió de grans infraestructures de caire públic 
i des de la vessant de l’administració i ges-
tió d’un servei públic estratègic d’aquesta 
magnitud requeriria, per tal de proveir de 
personal la nova infraestructura i no afeblir 
i empitjorar notablement les dotacions de 
la resta d’infraestructures amb la pertinent 
precarietat laboral que comporta per la res-
ta de treballadors i la incidència en el bon 
funcionament de les mateixes.

Per norma general el coneixement de cau-
sa resulta crucial per tal de no vestir un sant 
per desvestir-ne un altre i en aquest sentit 
l’administració ha actuat amb molt 
poca diligència i eficiència posant 
per davant les necessitats pressu-
postàries i els recursos econòmics, 
i deixant de banda la finalitat última 
dels serveis públics que hauria de 
ser el servei a la ciutadania d’una 
manera eficaç i eficient.

Aquest petit raonament, a primera 
vista coherent i simple, no és útil ni 
vàlid per aquells que decideixen on 
invertir els nostres impostos.

D’aquesta manera s’ha procedit a 
obrir una infraestructura pública, que 
requereix una important dotació de 
recursos humans, desproveint i desprote-
gint altres infraestructures d’igual o supe-
rior magnitud, traslladant personal per mit-
jà de comissions de servei.

Doncs bé, aquest cúmul de circumstàncies, 
de decisions purament i estrictament políti-
ques, i no d’eficiència i eficàcia dels serveis 
públics, han fet que la mateixa administra-
ció hagi de prendre mesures dràstiques 
per pal•liar aquesta manca de personal i 
l’opció escollida ha estat, per enèsima ve-
gada, la pèrdua de més drets laborals dels 
treballadors/es. Aquesta vegada afecta a la 

pèrdua de drets laborals relacionats amb la 
Formació.

Ja fa dies que l’administració, mitjançant la 
Subcomissió de formació, està intentant re-
duir les hores de compensació per realitza-
ció de cursos online d’actualització i apro-
fundiment, pròpies del lloc de treball, dintre 
de l’àmbit penitenciari, que per necessitats 
del servei no es puguin dur a terme dins 
l’horari laboral (cosa molt habitual en l’àm-
bit penitenciari), i que per normativa vigent 
ens pertoca, tal com reflecteix l’Acord de 
condicions de treball del personal peniten-
ciari per al període 2006-2009 i el III Acord 
General sobre condicions de treball del 
personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa 
General de Negociació de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.

Resulta curiós, per ser suaus, que l’única 
solució que hagi trobat l’administració per 
pal•liar el dèficit de personal, que per al-
tra banda és conseqüència de la pèssima 
gestió dels nostres governants, sigui l’eli-
minació progressiva de drets laborals que 
únicament afecten els treballadors/es.
Aquesta vegada, i sense que serveixi de 
precedent, intentaré continuar amb una crí-
tica constructiva i proposaré altres mesures 
factibles i assequibles per tal de reduir les 
despeses corrents de l’administració sense 
que per una vegada no afecti els veritables 
culpables de tots els mals del país, els tre-

balladors/es públics/ques.

Actualment la Generalitat de Catalunya 
està destinant mensualment 1.000.000€ 
per pagar el lloguer del CP Brians 2 a les 
empreses constructores (UTE formada 
per Dragados, Proinosa i Construcciones 
PAI S.A.), durant un període de 30 anys, 
cosa que ens dóna la gens menyspreable 
quantitat de 360.000.000€ de preu final. 
Jo em pregunto, des de la ignorància, si 
és un preu just o si és un lloguer inamo-
vible, com si ho poden ser els salaris dels 
empleats públics o d’altres partides pres-
supostàries...

Actualment, també, els ciutadans de l’àrea 
metropolitana tenen el gran honor d’es-
tar recolzats i tenir al darrere per cobrir 

qualsevol necessitat que sorgeixi i 
administrar convenientment els seus 
impostos, a ni més ni menys que 6 ad-
ministracions públiques (Ajuntaments, 
Consells comarcals, Àrea metropoli-
tana, Diputació, Generalitat de Cata-
lunya i Govern central), una autèntica 
sort tenint en compte que tenim a la 
nostra disposició una ràtio de polítics, 
ocupant càrrecs públics, per ciutadà 
de les millors d’Europa.

Jo em pregunto també, si és ne-
cessària aquesta especial cobertura 
política dels ciutadans amb incompta-
bles càrrecs eventuals i de confiança 
a les diferents administracions. Per-

sonalment em comprometo a no dependre 
tant del meu polític assignat i alleugerir-lo 
de tasques per tal de reduir el nombre de 
polítics a sou de l’administració.

Serveixi com a exemple, que de vega-
des, existeixen altres alternatives, sempre 
i quan hi hagi bona voluntat per part dels 
que tenen el poder de decidir.                                          
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La situació política actual no és gens propícia 
per a la recuperació dels drets perduts durant 
tots aquests anys de crisis i que tan poc els hi 
va costar robar-nos a una colla de dirigents, 
mal anomenats representants del poble. Gens 
propícia perquè ens trobem enmig d’un foc 
creuat, d’un xoc de trens polítics, on els pro-
tagonistes es mostren ambiciosos i despietats 
fins a límits insospitats. Polítics que utilitzen 
totes les seves armes disponibles, incloent-hi 
recursos públics de tota mena, fins i tot les ma-
teixes cambres de representació ciutadana per 
aprovar decrets i lleis fetes a mida per afavorir 
els seus i per lluitar contra tot allò que suposi 
un perill per als seus interessos. 

Aquest període preelectoral i postelectoral 
alhora, poques vegades vist fins ara, amb 
l’agreujant d’una profunda crisi que encara 
cueja i colpeja els més desfavorits, està portant 
una situació d’inacció i immobilitat, que no afa-
voreix gens la recuperació d’una sèrie de drets 
perduts durant aquests anys i que en el seu dia 
va contribuir, mínimament, però va servir, per 
reduir i estabilitzar els malmesos comptes de 
les mateixes administracions, que mal-admi-
nistraven els mateixos que van decidir retallar 
drets i que ara es neguen a tornar-los.

És pertinent contextualitzar mínimament la si-
tuació política actual per parlar i per entendre 
qualsevol àmbit de la nostra vida i més encara 
si fa referència a l’àmbit laboral depenent de 
les administracions i de les decisions políti-
ques en darrera instància.

Doncs bé, ara us explicaré una petita teoria de 
com les decisions polítiques poden afectar el 
vostre dret a la formació i al fet que pugueu 
compensar un simple curs de formació.

La Llei 30/2015 obre el camí a la 
privatització progressiva de la 

formació professional

Ja fa uns mesos el govern central va legislar 
d’urgència sobre matèria de formació, mit-
jançant el Reial Decret–Llei 4/2015, de 22 de 
març, per la reforma urgent del Sistema de 

Formació Professional per a la feina en l’àmbit 
laboral, que finalment desembocà en l’aprova-
ció definitiva de la Llei 30/2015, de 9 de setem-
bre que regula el Sistema de la Formació Pro-
fessional per a la feina en l’àmbit laboral. Una 
Llei que a grans trets obre el camí a la privatit-
zació progressiva de la formació professional 
en l’àmbit laboral. Aquesta reforma urgent por-
tada a terme per l’executiu central portà com a 
efecte secundari la paralització del repartiment 
de les dotacions econòmiques provinents del 
fons de formació que gestiona la Fundació Tri-
partita i que prové de les aportacions fetes per 
empreses i treballadors en l’any anterior. 

Així doncs, aquesta necessitat imperiosa de 
l’executiu popular de legislar abans d’acabar 
la legislatura, portà la paralització momentània 
fins a l’aprovació definitiva de la Llei, dels fons 
destinats a la formació dels treballadors, obli-
gant a les organitzacions sindicals a concen-
trar gran part de l’oferta formativa de l’any en 
vigor, al darrer trimestre.

La obertura del C.P. El Catllar 
requeria d’un concurs-oposició per 

tal de no afeblir les dotacions de 
personal dels altres centres

No cal ser un gran estrateg per aventurar 
que la majoria de treballadors que decidissin 
exercir el seu dret a la formació, ho haurien 
de fer durant aquest darrer trimestre, amb els 
consegüents problemes de gestió de personal 
que això pot comportar i més encara si ho apli-
quem a l’àmbit laboral dels Serveis peniten-
ciaris, on qualsevol que conegui el medi sabrà 
que resulta impossible realitzar qualsevol curs 
de formació en horari laboral, a més d’afegir 
el mal endèmic de la manca de personal. [...]


