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  L’ ALTERNATIVA
INTERPOL, tot i la seva influència clarament britànica, és una 
banda novaiorquesa que practica el que s’anomena retro-rock o 
revival rock i que es va formar l’any 1998 sent integrada actual-
ment per Paul Banks (vocalista, guitarra i baix), Daniel Kessler 
(guitarra) i Sam Fogarino (bateria).

El nom del grup suposadament prové del nom 
de Paul Banks, doncs quan vivia a Espanya 
una amiga seva va veure una pel•lícula de 
Woody Allen on trucaven per telèfon a la Inter-
pol i repetien “pol, pol, interpol”, i des de llavors 
l’anomena així, i d’aquí va venir el nom.

Pel que fa a la seva carrera, la van començar 
arrel que dos dels seus membres es van 
conèixer a la universitat i, després de dos anys 
d’actuacions pel circuit alternatiu de Nova York i 
els seus voltants i la participació en un conegut 
programa de la BBC, van fer el salt al mercat 
discogràfic amb la gravació d’un EP que su-
posaria l’avançament del seu debut en llarg, “Turn on the bright 
lights”, que va ser considerat un dels millors discos del 2002 per 
la seva originalitat i creativitat. Aquest primer àlbum tenia un so 
fosc i hipnòtic i va vendre una quantitat de còpies rècord per a una 
producció independent. El que va provocar que fessin una llarga 
gira pels Estats Units així com aparicions en diversos programes 
de televisió per a promocionar-lo, rebent un bon tracte per part de 
la premsa i l’entusiasme per part del públic.

El 2004 llancen el seu disc “Antics” amb un so més lleuger i dige-
rible. I aconsegueixen novament amb aquest disc tenir un èxit tant 
de públic com de crítica consolidant-se com una de les bandes a 

tenir en compte en el camp de la música rock internacional i duent 
a terme una altra extensa gira que va incloure concerts com a 
teloners de U2 i The Cure.

El seu tercer àlbum, titulat “Our love to admire” 
(2007), representa una maduració per part de 
la banda, amb un so més atmosfèric i divers i 
amb cançons experimentals com ‘The lighthou-
se’.

El 2010 publiquen el seu quart àlbum d’estudi 
que seria homònim (“Interpol”) i que contindria 
uns sons més vitals i que alhora suposaria una 
renovació del grup perquè un dels seus mem-
bres originals va abandonar-lo.

Finalment al setembre de l’any passat va veu-
re a la llum el seu últim llarga durada, “El Pin-
tor”, que conté cançons com: ‘My desire’, ‘Any 
where’ i ‘All the rage back home’ i que estaran 

presentant pròximament a Barcelona dins del Festival Primavera 
Sound.

En definitiva, Interpol fabriquen un rock fosc, d’arrels clarament 
dels vuitanta, a cavall entre el pop pesat i existencialista dels an-
glesos Joy Division i Bauhaus i el vessant més brut del rock inde-
pendent nord-americà de Sonic Youth, Dinosaur Jr. o, sobretot, 
Pearl Jam i s’han convertit en una de les bandes pioneres i més 
influents del post punk.
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Aquest que teniu a les mans és el primer nú-
mero de la nova publicació periòdica de la sec-
ció sindical de Brians2. L’anomenem “publica-
ció” perquè “revista” ens sembla massa pretensiós. 
El que no ens sembla pretensiós és l’objectiu amb que 
està pensat El Talp:  donar la informació als treballadors i 
treballadores de la realitat quotidiana, dels problemes del 
centre des del punt de vista dels interessos dels treballdors, 
informar de notícies d’interés relacionades amb el nostre 
centre, divulgar les realitats d’altres centres, així com, qual-
sevol esdeveniment que pugui ser d’interés per vosaltres.

Informar també voldrà dir, de vegades, denunciar tot 
allò que considerem injust tant per part de la Direcció 
del centre com per part de la Direcció General.  Tam-
bé tindran cabuda  en aquestes pàgines   tots aquells 
problemes que de vegades es queden aïllats sense que 
ningú els conegui o els coneguin només els afectats. 

“Informar tambè vol dir denunciar tot 
allò que és injust pels treballadors/es”

No volem que el  El Talp sigui un “peñazo”, com de ve-
gades ho són els fulls d’informació que penjem els sin-
dicats. Volem que sigui una cosa més fresca, més àgil, 
que també pugui incloure informacions i continguts 
no necessàriament sindicals, amb material gràfic i, per-
què no, si algú s’anima, amb una tira gràfica d’humor.

En aquest sentit, El Talp pretén ser una revista oberta a 
la col.laboració més enllà de les persones que la farem. 
Ara i des d’aquí, fem ja una crida a la col.laboració i si 
algú té ganes de donar un cop de mà, esporàdic o per-
manent, amb la publicació només ens ho ha de fer saber.

CCOO és un sindicat compromés amb els problemes de 
tots els treballadors i treballadores, penitenciaris o no: 

tots som companys, tots patim injustícies dels “de dalt”. 
Per tant, en El Talp reservarem espai per difondre 
tot tipus d’informacions que ens vulgueu fer arri-
bar relacionades amb els problemes laborals o les 
informacions que considereu d’interés incloure.

“El Talp  informarà des d’on  estan els proble-
mes: al pati, a l’oficina, al bunker... des de sota”

La periodicitat de El Talp dependrà de la rebuda que en 
feu com lectors. Les vostres opinions ens ajudaran a seguir 
una direcció o una altra. De fet, El Talp acaba de nèixer i 
necessita moltes atencions si vol tirar endavant. Trobareu 
El Talp per tot el centre i els afiliats el rebreu digitalment. 

El nom de El Talp ve perquè el treball que pensem en-
degar, tant des de la revista com des de la secció sin-
dical, ens ha recordat la tasca d’aquest animal:  no 
pensem anar per les altures, sino construint per sota 
i anar on estan els problemes: al pati, al bunker, a l’ofi-
cina… Treballant per sota i pels de sota, com els talps.
Esperem que us agradi i que us sigui útil. Nosaltres ho fem 
amb molta il.lusió i no menys esforç.  Val la pena intentar-ho.
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1)Com veus l’estat de les negociacions?
Estem en un moment complicat, l’Administra-
ció no ofereix res, ans al contrari, vol retallar 
més i més els drets dels treballadors, la seva ac-
tuació amb els treballadors, es encara pitjor que 
la que esta tenint el govern amb els ciutadans.
Cada cop que seiem a la Mesa de negociació, sem-
bla que no tinguem cap dret consolidat, com si a 
cada negociació tinguéssim que passar per una 
“revalida” i demostrar que les nostres condi-
cions laborals acordades tenen plena vigència .
  
2)Que diuen la resta de sindicats? Hem vist que s’ha 
fet una crida a la unitat sindical en la defensa del 
sector penitenciari. Que es pretén en aquesta crida?
Tots els sindicats coincidim en que 
no es pot acceptar l’acord que propo-
sa l’Administració, és retornar als anys 90.
La unitat sindical és molt necessària, i  més quan 
a diferents assemblees, els treballadors la dema-
nen. És indiscutible que la unió fa la força i que 
junts som imparables, això ho demostra tota la 
nostra història penitenciaria, en els moments més 
durs, ens hem pogut sortir gràcies a aquesta uni-
tat. És evident que hem de deixar el treball electo-
ralista i treballar plegats per tal de poder aturar les 
propostes que hi ha en aquest moment a la Mesa.  

3) Si la negociació no avança haurem de sortir al carrer. 
Està previst algun tipus de calendari de mobilitzacions?
Efectivament, s’haura de sortir al carrer, a 
la porta dels centres, al Parlament, en defi-
nitiva, allà on calgui per continuar defen-
sant els nostres drets i condicions laborals.
 
4) Sembla que Funció Pública és qui marca el rit-
me i el marge en les negociacions sobre el nou 
Acord. Que penses que poden fer els sindicats, 
i en concret CCOO per trencar aquest impass? 
La nostra negociació està fiscalitzada, no 

tant sols per Funció Pública, també està a la 
Mesa el departament d’Economia. Ens obser-
ven molt, i estan pendents de tot el que es diu.
Amb l’excusa de la crisi, aquest Govern, està 
més per carregar-se lo públic, que per ges-
tionar-ho bé. L’objectiu, possiblement deu 
ser la privatització de tot el que es pugui.
A ningú se’ns escapa que hi ha mala gestió de lo 
públic, molts cops de forma expressa per acon-
seguir fer veure a tothom que s’ha de privatitzar.
 
5) veus la privatització dels seveis peniten-
ciaris (interior, tractament, etc.) com quel-
com que pot ser possible en els propers anys?
No vull cridar al mal temps, però hi ha una dita castella-
na “Cuando las barbas de tu vecino veas recortar..........”
La veritat, em preocupa, a més als poders, els inte-
ressa tenir el control privat de les presons, com són 
llocs on hi poden acabar anant. El temps ens ho ha 
demostrat, hem tingut més d’un exconseller a dins.
Els sindicats haurem d’estar alerta.
 
6)Com veus el model penitenciari?
Crec que s’ha de continuar apostant pel nostre model, fo-
namentat en la rehabilitació i reinserció de les persones.
Aquest model requereix inversió, tant de personal, 
com de mitjans. Si continuem amb el personal de re-
habilitació amb el 15% de jornada i retribucions re-
tallats, estem empitjorant la prestació del servei, la 
dedicació d’aquests professionals al tractament dels 
interns no pot ser mai la mateixa, si a més li afegim la 
manca de contractació quan hi ha baixes o vacants, no 
hi ha dubte que tot això repercuteix dins al sistema. 
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NEGOCIACIONS: “HAUREM DE SORTIR AL CARRER”

L’Albert Anton ha estat el Coordinador de l’Agrupació de presons de CCOO fins 
fa molt poc. Després d’una dilatada trajectòria de més de quinze anys defen-
sant als treballadors en la vesant de la Prevenció  Laboral, primer,  i com a Coor-
dinador de l’Agrupacio, després, torna a vestir de blau a Mas Enric - El Catllar. 
Aquesta és la seva darrera entrevista com a Coordinacior  de la nostra Agrupació.

Si  alguna cosa  caracteritza la secció sindical de CCOO de 
Brians2 són les ganes que tenim d’acabar amb el malestar 
que s’ha instaurat entre la plantilla per culpa de les deci-
sions que es prenen  per part de la Direcció del centre.
 Aquestes decisions no paren de tocar els nassos i d’em-
prenyar  innecessariament al conjunt dels treballadors/res 
del centre.

Fem-ne un repàs: 

- El concurs intern 2014 que ha estat un desastre des del 
punt de vista de la transparència, de la legalitat i del fer les 
coses ben fetes. 
- La formació al centre es troba amb tot d’impediments per 
part de la Gerència que xoquen frontalment amb les ins-
truccions de la DG i amb els acords sindicals sobre el tema. 
- Els comandaments intermitjos estan farts de veure com la 
seva professionalitat és menyspreada per la Direcció com 
menyspreades són les seves propostes de millorar el servei.

“El concurs horai 2014, un desastre...”

I ara entrem en les perspectives de futur: 

- La marxa de 21 funcionaris a Puig de les Basses i l’incer-
tessa del cobriment de les seves places, així com les places 
que ja històricament estan descobertes en aquest centre, 
més l’augment constant d’interns, les actituds autoritàries 
des de la Direcció, les retallades a que estem sotmesos fa 
anys... 

S’està creant un caldo de cultiu de cara als propers me-
sos-especialment en període de vacances-que farà-si no es 
posen solucions urgents-augmentar el malestar de la plan-
tilla més del que ja és evident. I ja veurem que passa...

“la formació denegada ò amb requisits in-
compatibles amb la feina... ”

Fan falta solucions.  CCOO estem proposant a la Direc-
ció del centre solucions per pal•liar aquestes mancances 
i acabar amb les males praxis, les arbitrarietats, els auto-
ritarismes,  i a la DG pressionant per cobrir les places que 
ens falten i que ens faltaran i fer complir les normatives 
que moltes vegades s’incompleixen. A CCOO estem llui-
tant-com ja sabeu- des de la negociació per acabar amb tot 
el que no ens agrada i que es pot millorar. Però necessitem 
del vostre suport, de les vostres opinions, de la vostre aju-
da…
Només des de la lluita diària es podran solucionar les co-
ses. A CCOO creiem que aquest és el camí.

Secció sindical CCOO-Brians2
Abril  2014

EL TALP
LLUITAR, AQUEST ÉS EL BON CAMÍ

Publicació de la secció sindical de CCOO-Brians2                           número 1. Abril 2014El personal laboral del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya està format per un variat 
col•lectiu de professionals - auxiliars i administra-
tius, mantenidors, cuiners, xofers, bedells, neteja-
dors,  professors de F.O (d’esport, artístics, d’ofici), 
sanitaris, educadors socials, …- els quals es regeixen 
pel Conveni Únic dels treballadors, com també es re-
gulen a partir dels acords que es suscribeixen entre 
els representants dels treballadors i l’Administració, 
mitjançant el Comitè Territorial i el Comitè Inter-
centres.

 Tenim  diferents condicions laborals respecte als 
companys funcionaris i en molts aspectes patim 
condicions de treball més precàries. En aquests mo-
ments estem treballant per mantenir els drets que 
amb tant de temps i esforç vàrem aconseguir per 
justícia laboral i ara, aprofitant l’espoli de la crisi, els 
tecnòcrates de l’Administració volen injustament 
sostreure’ns-els.  Lluitem per aconseguir les ma-
teixes condicions laborals que els nostres companys 
funcionaris: igualtat en la percepció del PRP,  jor-
nades completes pels qui ho sol•licitin- no l’ actual 

precarietat de jornades parcials - , condicions de tre-
ball dignes i amb seguretat, com la funcionarització 
dels treballadors  laborals pels col•lectius que ho de-
cideixin (tal com ho hem aconseguit pels educadors 
socials i els sanitaris…) 
Per tal de conèixer els teus drets com a treballador 
laboral pots recorre als delegats sindicals del teu cen-
tre. Els delegats de CCOO al C.P. Brians2  t’infor-
marem i defensarem  els teus drets com a personal 
laboral. 

Ara amb el blog Resistència Laboral  trobareu les lleis, 
decrets, acords i ressolucions que ens vinculen… i 
d’altres informacions que us poden interessar. 

Posa’t en contacte amb nosaltres, t’ajudarem:
Xavi, Delegat C.P. Brians2  CCOO (Tractament)
Helena, Delegada C.P. Brians2 CCOO (Serveis)
 

Xavi (CCOO Brians2 laborals) 

http://resistencialaboral.wordpress.com/ 

EL PERSONAL LABORAL: UN COL.LECTIU EN LLUITA PELS SEUS 
DRETS

LA PEDRADA:
A partir d’ara contarem amb la col.laboració d’un 
company del CP Lledoners que ens oferirà una il.lus-
tració per El Talp on riurem amb els seus dibuixos 
i els seus textos, fotent canya a qui faci falta. No us 
perdeu la seva web: www.lledonersforever.cat.  No té 
desperdici…!! Absolutament recomanable!!

web: http://agrupacio-presons.ccoo.cat
w.facebook.com/ccoo.presons

twitter: @ccoocpbrians2

Poc s’imaginaria aquesta teòleg obscuran-
tista que la nostra Direcció seria, sense 
saber-ho, una fidel seguidora del seu pen-
sament, doncs amb els incidents que estan 
tenint lloc al centre últimament, demanen 
a CCOO-entre d’altres sindicats- un exer-
cici de fé per justificar  la seva gestió, ja 
que de raons fonamentades en els fets no 
en veiem en les seves explicacions.

Els dies 20/4/14 i 27/04/14 es van donar 
esdeveniments que van comprometre la 
seguretat del centre creant una situació 
d’extrema perillositat pels companys, ja 
que per causes desconegudes es van pro-
duir talls en el subministrament elèctric. 
Segons la Direcció es van originar per un 
“error puntual” de programació! És total-
ment inadmissible que per motius aliens i 
ocults, els funcionaris de servei es trobes-
sin en una situació in extremis. Avui en 
dia, encara dubtem que no hi hagués cap 
informe detallat i precís en  el qual s’expli-
qués el funcionament anòmal d’aquesta 
instal•lació.
Un altre exemple de silenci i d’eludir res-
ponsabilitat per part de la Direcció és el 
relacionat amb l’incendi produït a la Bu-
gaderia del centre, en el qual es podien ha-
ver causat morts, ja que les instal•lacions 
del gas i les calderes de vapor que li donen 
servei passen a pocs metres de la màquina 
cremada.

Aquests successos són de gran impor-
tància i no poden ser obviats per la fal-
ta d’honradesa i dignitat professional 

d’aquells càrrecs que tenen la responsabi-
litat al centre per tal de  mantenir la seva 
jerarquia i la seva cadira a canvi de la segu-
retat del personal i dels administrats.
Actualment, els funcionaris d’Interior i de 
Tractament ens trobem sols;  hem perdut 
la nostra confiança en aquest equip de Di-
recció.
Quan s’ha de recòrrer a l’ús  de  la mentida 
per complir amb el  deure encomanat,  els 
hi diem que poden estar ben segurs  que 
falten a la veritat o  al seu deure. 

Tots aquests desastres, tot aquest cúmul 
de despropòsits que fa difícil de creure 
que es puguin donar en el centre peniten-
ciari més gran de Catalunya i en un dels 
més nous, s’estant donant abans de l’estiu, 
abans que arribi el terrible estiu. Perquè 
si no es soluciona la cosa, si no es posen 
mesures urgents per acabar amb tot el més 
amunt esmentat, com ja hem dit en altres 
ocasions, ja cal que ens calcem d’aquí a no 
res. Fem un repàs de les dos “plagues” que 
vindran aquest estiu, si és que no en venen 
més que ara no sabem:

- la marxa dels 21 companys cap a Puig 
de les Basses amb la incertesa total per 
part de la Direcció del centre de la seva 
substitució-i pel que ens està arribant no 
es cubrirà practicament res, si no res de 
cap d’aquestes places i segón,  la manca de 
contractació de personal per reforçar l’es-
tiu-ja explicitada per la DG-i alleugerar al 
centre de la falta de personal que patim i 
patirem pels motius abans exposats.

La pèrdua de plantilla en aquesta centre és 
un problema endèmic. Ara s’agreujarà de 
forma exponencial. Ens trucaran per fer 
serveis extres per tapar les misèries d’una 
Administració i dels seus gestors als cen-
tres penitenciaris absolutament incom-
petents i dedicats a llaurar-se un futur en 
un despatx de la DG en lloc d’atendre les 
necessitats dels treballadors penitenciaris i 
de la població interna?

Incendis, apagades de llum, violència 
creixent al mòdula, una Direcció que 
no sap buscar sol·lucions dignes als pro-
blemes sino mirar cap a un altre costat i 
pendents de que passi el temps a veure si 
ens oblidem, a més de baixar el cap quan 
del CIRE es tracta, col·lectius laborals em-
prenyats, el personal del centre sota mí-
nims... L’estiu es prepara calentet.

Secció sindical CCOO-Brians2
Maig  2014

EL TALP
BRIANS 2: “LA RAÓ ÉS LA PUTA DEL DIABLE”

Publicació de la secció sindical de CCOO-Brians2                           número 2. Maig 2014

MISS CAFFEINA és una 
banda de pop de Madrid for-
mada a l’any 2005 i caracte-
ritzada per la seva trajectòria 
independent, fent servir en 
els seus inicis internet com a 
únic canal de distribució. De 
fet el primer EP el van gravar 
el 2007 i va ser publicat al seu 
MySpace tenint una gran aco-
llida. Amb el segon, presentat 
mitjançant la xarxa amb gran 
expectació, comencen a des-
vincular-se dels cànons indies 
per donar pas a un públic més 
ampli. I ja amb el tercer, fan 
un pas endavant cap a un estil 
propi i compten amb col•la-
boracions com les de Pereza o 

Zahara.
Finalment l’any 2010 treuen 
el seu primer disc, anomenat 
‘Imposibilidad del fenómeno’, 
que es podia comprar a les 
botigues sota un segell disco-
gràfic i no autoeditat com fins 
aleshores. Aquest àlbum esta-
va integrat per cançons del seu 
quart EP així com de noves i 
els hi va donar la possibilitat 
de fer el seu primer videoclip. 
L’èxit d’aquest disc els permet 
tocar a Argentina després de 
realitzar una extensa gira per 
Espanya en la que van com-
partir escenari amb grups 
com Vetusta Morla o Super-
submarina.

L’ALTERNATIVA:

LA PEDRADA: La bugaderia del centre treballa tant pels interns de 
Brians2 com per hotels, el CAR de St. Cugat i altres 
centres penitenciaris. Les màquines no paren llevat 
dels festius i les nits. CIRE intenta que les máquines 
funcionin el máxim de temps possible per guanyar 
més diners, i nosaltres fem de segurates de la ma 
d’obra barata sota les ordres de l’Administració. Re-
incertem a preu de saldo...

www.lledonersforever.cat 

secciosindical: cpbrians2@ccoo.cat
web: http://agrupacio-presons.ccoo.cat

w.facebook.com/ccoo.presons
twitter: @ccoocpbrians2

A partir d’ara comptarem amb una nova secció musical gràcies a la col·laboració del Xavi (de l’OIT) - copresen-
tador del programa ‘Mac&Music’ a Ràdio Vila (FM...) - que cada mes ens descobrirà una banda més o menys 
alternativa allunyada de l’escena més comercial. Que la música us acompanyi...

I el 2013, demostrant la seva progressió, amb la multinacional Warner, publiquen ‘De polvo y flores’. Un treball 
que fa evidentla maduresa que ha adquirit la banda al llarg dels anys tractant temes com la soledat, l’amor, el 
destí o la mort, amb lletres senzilles però amb melodies enganxoses i que els permet fer un gran nombre de 
concerts que els portarà a tocar el dia 23 de maig a la sala Bikini de Barcelona. En definitiva, es tracta d’una 
banda amb cor rocker i cervell pop.

Aquesta frase que dona nom a l’editorial d’aquest Talp pertany a Martin Lutero (1483 - 1546), teòleg, pensador 
alemany i reformador de l’església. En ella es denota el seu profund pessimisme envers l’ésser humà. Segons 
Lutero la raó està corrompuda des del moment en que naixem i només la fe ens pot salvar. Martin Lutero va 
menysprear la raó i la investigació empírica.... EL TALP

CCOO DE BRIANS 2: BALANÇ DE 3 MESOS I ALGUNA COSA MÉS
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L’ALTERNATIVA:

LA PEDRADA: Finalment, després de 3 anys, ha arribat l’hora! Els com-
panys de la JU26 se’n van cap a Puig de les Basses i els 
que ens quedem patirem les conseqüències... Adéu JU26! 
No accepteu cobrir les baixes que es generin amb la seva 
marxa. No accepteu hores extres. Hi ha 478 interins espe-
rant un lloc de treball! Solidaritat!

www.lledonersforever.cat 

secciosindical: cpbrians2@ccoo.cat
web: http://agrupacio-presons.ccoo.cat
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ARCADE FIRE és un grup d’indie rock originari de 
Mont-real (Canadà) creat l’any 2003, liderat pel matrimoni 
format per Win Butler i Régine Chassagne i conegut per 
l’ús d’un gran nombre d’instruments 
musicals així com pels seus espectacu-
lars i originals concerts on els membres 
acostumen a canviar els seus instru-
ments i que compta amb David Bowie 
entre els seus seguidors. Sembla ser que 
el nom de la banda es deu a l’incendi en 
una sala de màquines recreatives.
El títol del seu primer àlbum ‘Funeral’ 
prové de la mort de diversos familiars 
dels components del grup durant el seu 
procés de gravació, fet que va influenciar 
en la temàtica de les cançons. Per enre-
gistrar el següent àlbum (‘Neon Bible’), el grup va com-
prar una església abandonada prop de Mont-real i la van 
transformar en un estudi de gravació donant-li al disc un 
toc més acústic. Al 2010 publiquen ‘The Suburbs’ que està 
inspirat en la infantesa i joventut dels components de la 

banda als suburbis de Houston i que compta amb un so 
més elèctric i evolucionat. Amb aquest disc el grup va aug-
mentar considerablement la quantitat de públic als seus 

shows tocant a grans estadis i va guan-
yar nombrosos premis com el Gram-
my al millor àlbum de l’any.
El seu últim treball ‘Reflektor’ ve pre-
cedit per una insòlita campanya de 
promoció basada en accions al carrer i 
concerts secrets sota pseudònim, i su-
posa un canvi notable en el so del grup, 
que s’allunya una mica de la èpica i els 
sons foscos i s’acosta als ritmes disco i 
a la new wave en gran part de les seves 
cançons. 
Recentment han estat tocant a Barcelo-

na dins del festival Primavera Sound demostrant que con-
tinuen sent una banda enèrgica i diferent.

Xavi - OIT
Juny 2014

CCOO de Brians 2 portem ja alguns me-
sos des que ens vam renovar i hem cre-
gut oportú fer una mica de balanç de la 
nostra tasca i compartir-la amb vosaltres. 
Primer de tot, agraïr-vos als treballadors/
es del centre tot el suport que ens esteu 
donant en aquesta nova etapa en qué es-
perem millorar, per la part que ens toca, 
les condicions laborals de tots/es vosal-
tres i que veieu en CCOO no tant un sin-
dicat, sinó un grup de persones que s’ho 
treballen cada dia per aconseguir millo-
res per a tothom i contrarestar les arbitra-
rietats, les injustícies i les gansades cada 
cop més  nombroses de la nostra direcció.

CCOO ofereix als treballadors/res de 
Brians2: 

Per un costat tenim una publicació, El 
Talp, que tots/es coneixeu. La fem princi-
palment la Natàlia (peculi cap de setma-
na), l’Olga (comunicacions cap de setma-
na), el Xavi (OIT tarda) i el Jaume(área 
de serveis tarda). En El Talp col.laboren 
la resta de companys de la secció sindical, 
companys d’altres CP’s i amics que donen 
un cop de mà.  Ja sabeu que El Talp està 
obert a la col.laboració de qui vulgui.

La secció sindical de Brians2, des que ha 
arribat en aquesta nova etapa, hem nego-
ciat amb la direcció del centre un acord 
que permet regular d’una vegada les con-
dicions del concursillo intern anual i per-
met també regular les permutes anuals 
evitant els fraus i les picaresques per part 
de tothom.

Hem demanat i obtingut la informació 
relativa a la marxa dels companys de la 
JU26, hem demanat i encara estem espe-
rant, perquè això els posa molt nervio-
sos, els horaris legalitzats per la DG del 
centre. Si no ens ho donen en breu ho 
exigirem directament a la DG explicant 
que aquí es neguen a donar informació 
als delegats de CCOO.

Els CUSI estan en el camí de millorar la 
seva situació envers alguns festius assen-
yalats i de ser tractats tots per igual per 
part de la direcció.  Actualment estem 
negociant el tema.

Hem frenat les intencions de la Gerència 
de fer un locutori per la formació on line. 
Els companys que negocien habitual-
ment amb la direcció són en Javier (CUSI 
tarda), en Francesc (Subministres tarda) 
i en Jaume (àrea de serveris tarda). 
En Sergi (OIT tarda) és el company que 
s’encarrega de la Formació i de facili-
tar-vos tota la informació dels nous cur-
sos de CCOO i de tot el que volgueu sa-
ber sobre la formació actualment.

Tenim feina i molta, perquè malaurada-
ment aquesta direcció que tenim es troba 
molt lluny de treballar per tenir als seus 
treballadors contents. Fem un repàs de 
l’estil de la nostra direcció, sapiguem a 
qui ens enfrontem:

L’actual direcció es revesteix d’un le-
galisme falç fent servir la mentida i la 
manipulació per explicar els nefastos 
aconteixements que vivim: apagades, 
incendis, agressions, intents de motí, in-
formes no sancionats, tot val per salvar 
les estadístiques i la poltrona devant de 
la DG. L’excusa es senzilla:  ens diuen que 
no hi ha diners, no hi ha personal,  no 

hi ha manteniment i, per tant, se la ju-
guen els de sempre. Seguim sense tenir 
el mínim material per enfrontar-nos a 
una apagada. Els hi falta coneixement i 
coratge. No els importa la situació que vi-
vim als patis.  Passar de l’olivera els posa 
molt nerviosos.  Diuen conèixer 
els interns i confonen els seus noms. No 
coneixen ni els funcionaris/es. 

Estem enquistats en un mètode de  tre-
ball pervers, les decisions es prenen en 
un despatx que no ens escolta, no mira, 
no pren el pols als mòduls. No existeix 
coneixement,  ni anticipació, ni previsió, 
es fan comunicats interns per carregar 
de responsabilitat als que presten servei 
d’interior. Es manipulen les classifica-
cions d’interns sota el terme “quota de 
solidaritat”.

Tenim la sensació que l’actual Direcció 
es caracteritza per una mediocritat en 
l’àmbit professional que es tradueix en 
conductes autoritàries fruit de la descon-
fiança vers els professionals a les seves 

ordres. 
Se sotmet als funcionaris a rotacions que 
creen inseguretat i desconfiança, i s’abusa 
dels òrgans col·legiats per exercir el con-
trol. La comissió disciplinària està fora 
de la llei de jurisdicció i AAPP. Els com-
panys del equips de tractament pateixen 
amenaces subtils a les Juntes i han d’ac-
ceptar les interpretacions i arbitrarietats 
dels preceptes legals que els imposa la 
direcció. (...)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   EL TALP  

EL TALP   ESTRENA NOVA IMATGE
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La publicació ha decidit renovar 
el seu disseny i a partir d’aquest 
número inaugura una nova etapa 
que inclou una millora molt des-
tacada com és la capçalera amb la 
presència d’un nou logo que ens 
acompanyarà també en cadascun 
dels apartats.

El canvi ens ha permés ampliar les 
seccions ja que s’ha doblat el nú-
mero de pàgines, així com també 
ha augmentat el nombre de col•la-
boradors.

Es mantenen continguts com 
l’editorial, ‘La Pedrada’ i ‘L’Alter-
nativa’, es potencien d’altres com 
l’entrevista i s’afegeixen de nous 

com una secció sobre actualitat i 
problemàtiques del Centre, una 
altra de política i també un espai 
dedicat a la cultura.

El que no ha canviat és la raó de 
ser d’El Talp: una eina  per a la de-
fensa dels interessos dels treballa-
dors i treballadores de Brians2.

Benvinguts al nou Talp, i esperem 
seguir comptant cada mes amb el 
vostre recolzament...

Redacció d’El Talp

  LA PEDRADA www.lledonersforever.cat 

  L’ ALTERNATIVA

THE VACCINES són una banda formada l’any 2010 ori-
ginària de la ciutat de Londres. Influenciats per la música de 
The Ramones i The Jesus and Mary Chain i amb referències a 
grups més actuals com The Killers i Franz Ferdinand, comp-
ten amb un so fresc i directe que passa per l’indie rock dels 
últims anys i el garage rock de fa un temps.

Es van donar a conèixer amb 
l’enganxosa cançò ‘Wrec-
kin’Bar (Ra Ra Ra)’, que va ser 
suficient per captar l’atenció 
dels mitjans especialitzats i 
que els va convertir en una de 
les bandes més esperades del 
2011 gràcies a diversos sen-
zills en que van anar mostrant 
el seu talent fins al llançament 
del seu primer llarga durada. 

El seu primer àlbum, ‘What Did You Expect From Vaccines?’, 
justifica tot el que s’havia parlat de la banda amb anterioritat 
i precisament va ser el que s’esperava d’ells.  Es tracta d’un 
disc que conté cançons plenes de ritmes i melodies pop-rock 
enganxoses i que en la seva gran majoria no passen dels tres 
minuts de durada. Amb el seu debut es van convertir en una 
de les grans bandes britàniques del moment i possiblement 
també en una de les més populars. I tot i la seva eufòria juve-

nil i tractar-se d’una fórmula molt habitual, resulten més que 
convincents.

El grup llança el seu segon LP, ‘Come of Age’ el 2012. I nor-
malment el tan temut segon disc d’una banda que va triomfar 
amb el seu debut és complicat si el grup no té ben clar què és 

el que vol, però ells van seguir el 
camí iniciat pel seu primer disc 
intentant perfeccionar una mica 
més la fórmula. De fet cançons 
com ’No Hope’ i ‘Teenage Icon’ 
mostren que la banda no es des-
marca amb un estil totalment 
diferent al que els va servir per 
triomfar en les llistes de vendes. 
Al contrari, aquí segueixen amb 
aquesta immediatesa i l’estil tan 
directe que els caracteritza, trac-
tant-se d’un disc sòlid, compac-
te i sense masses floritures.

I la seva cançó ‘If you wanna’ ha servit de banda sonora aquest 
estiu per a l’anunci d’una coneguda marca de cervesa en el 
que dos germans organitzen una festa en una cala de la Costa 
Brava i que acaba amb l’actuació del grup britànic.

Xavi - OIT
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1-Tu has estat un dels principals protago-
nistes d’aquesta negociació en representació 
de CCOO. El desgast ha estat molt gran per 
tot l’equip negociador després de tants me-
sos de dures negociacions. Podem afirmar 
que tenim un acord digne?

Vista la situació d’altres col•lectius de la Ge-
neralitat on les negociacions s’han trencat, 
la qual cosa ha permès a l’Administració 
aplicar decrets al seu antull (exemple borsa 
d’hores a bombers), eliminar complements 
de productivitat similars al nostre PRP, crec 
sincerament que és un acord digne.

A nivell de tot el col•lectiu de personal s’ha 
aconseguit mantenir el PRP. El manteni-
ment d’aquest complement era vital per a 
un col•lectiu que ha experimentat retalla-
des salarials, i especialment per al personal 
interí de tractament, que continuen amb 
les seves retribucions reduïdes en un 15 
%. Igualment s’ha aconseguit que s’apliqui 
a tots els col•lectius la possibilitat de gau-
dir de 7 dies de vacances de forma aïllada 
i que aquests comptabilitzin per servei. Es-
pecíficament, pel personal de tractament i 
oficines es mantenen les opcions horàries, 
i s’ha aconseguit salvar in extremis la jor-
nada acumulada. Aquests assoliments, en 

època de retallades salarials, socials i amb 
la nul•la voluntat negociadora de Funció 
Pública, ens permeten fer una valoració fi-
nal satisfactòria de l’acord, sent conscients 
que hem de seguir lluitant per recuperar els 
nostres drets, sostrets emparant-se en la cri-
si econòmica.

2-Els negociadors de l’Administració ens 
han tingut mesos en tensió fins l’últim mo-
ment tot i que alguns pensen que ja ho te-
niem pactat tot abans de començar a nego-
ciar. Què en penses?

Ha estat una negociació de desgast en la 
qual no hem permès que juguessin amb no-
saltres i on crec que s’han vist sorpresos per 
la capacitat d’aguant, pel suport explícit dels 
grups parlamentaris, especialment ICV, a les 
nostres reivindicacions, i per la intervenció 
dels màxims responsables del Departament 
de Justícia.

Sabem que certs sindicats basen la seva 
campanya a desacreditar a la resta, sense 
oferir solucions: és una actuació fàcil i gra-
tuïta, però estèril pel col•lectiu de treballa-
dors als que representen. En aquests temps 
és fàcil fer populisme. CCOO tenim clar 
que defensem l’afiliat i que representem a un 
col•lectiu i, sobre la base d’aquestes premis-
ses, s’han aparcat les diferències amb altres 
organitzacions sindicals, arribant fins i tot a 
fer una crida a la unitat sindical. 

Si tot hagués estat pactat des del principi 
perquè allargar-ho 8 mesos? Els represen-
tants de CCOO, com la resta del col•lectiu, 
no vam cobrar el PRP en el mes de maig.
La prova ha estat que per poder desbloque-
jar la situació vam sol•licitar la implicació 

del secretari general del Departament de 
Justícia i, en els moments crítics, ell mateix 
va agafar el timó de la negociació, deixant 
en evidència la ineficàcia de certs comanda-
ments de la DG.

Un altre tema ha estat tractar amb l’actual 
responsable de Tractament de DG, la qual 
estava completament decidida a modifi-
car horaris de Tractament i especialment 
d’educadors, i per acabar de complicar-ho 
tot la intervenció contínua i fiscalizadora en 
la Mesa de negociació de Funció Pública i 
Economia .

Com a anècdota, l’últim dia quan s’estava 
discutint el tancament al preacord van ha-
ver de fer recés de gairebé dues hores ja que 
els sindicats ens negàvem a signar si no se’ns 
presentava, juntament amb el preacord, la 
resolució del secretari general garantint la 
jornada acumulada.

3-Quin escenari creus que podria haver-se 
produït de no haver arribat a l’acord?

La falta d’acord ens abocava a un escenari 
altament incert i d’enorme inseguretat jurí-
dica. A pesar que haguéssim fet el possible 
per gestionar aquest escenari, l’Administra-
ció s’hagués trobat menys condicionada per 
a, un cop denunciat aquest acord, recuperar 
propostes que van ser rebutjades durant el 
procés negociador i imposar, en el cas del 
personal de rehabilitació i oficines, la seva 
proposta d’horaris, eliminant la possibilitat 
d’acumulació actual.

Joan Uribe
Responsable d’Organització de l’Agrupació 

de Presons CCOO

 El camí que ens ha portat a la signatura 
del preacord per part de CCOO i la resta 
de sindicats representatius no ha estat un 
camí fàcil, ni molt menys, ja que ha du-
rat més de set mesos de dura negociació; 
aquest va partir de propostes de l’Adminis-
tració absolutament indecents on saltaven 
pels aires horaris i condicions laborals de 
Tractament i Oficines,  on les quantitats del 
PRP eren inferiors  al que s’ha signat, on els 
companys de cap de setmana perdien tots 
els dies de compensació de festius, on ens 
obligaven a complir una quantitat inaccep-
table d’hores anuals, on es pretenia deixar 
en mans de l’Administració qualsevol deci-
sió envers el dret a la formació, on es volia 
imposar una borsa d’hores extraordinàries 
obligatòria,...

 Han fet falta més de set mesos de nego-
ciació. Per què? L’Administració va intentar 
en tot moment dividir el nostre col•lectiu.  
Així ho va expressar un dels seus represen-
tants a la taula de negociació: “us donem 
el PRP  a canvi dels horaris de tractament, 
oficines i de la CF de cap de setmana”. 
Aquest era el seu intent de xantatge. Un 
xantatge que CCOO no vàrem acceptar. 

Mentrestant, als CP’s, els companys/es es 
preguntaven, molt naturalment: “cobra-
rem el PRP al maig?”, “Quan es signarà 
l’acord?”, “com estan les negociacions?” La 
resposta de CCOO sempre ha estat clara i 
contundent: no condicionarem el cobra-

ment del PRP a canvi de deixar tirats els 
col•lectius de Tractament i Oficines. La ba-
talla, després d’alguns mesos de negociació 
i d’haver aconseguit certs avanços per la 
part sindical, es centrava en intentar evitar 
pèrdues per aquests companys. CCOO i la 
resta de la part social ja havíem guanyat en 
què l’Administració renunciés a les mesu-
res que castigaven especialment a Interior, 
però quedava defensar Tractament i Ofici-
nes.
 
 Simultàniament, CCOO defensava al Par-
lament els interessos del nostre col•lectiu 
amb el suport de les interpel•lacions del 
grup parlamentari d’IC-V , que han donat 
com a fruit una resolució del Parlament 
instant al Govern a millorar les condicions 
del personal penitenciari en seguretat i re-
tribucions, així com solucionar la situació 
dels interins que van quedar al carrer, po-
sar fre a la depredació del CIRE pel que fa 
als preus abusius que obliguen a pagar als 
interns, la recuperació de les pagues extres, 
acabar amb la manca de material per ga-
rantir un bon servei...

Tot i així, l’acord continuava sense concre-
tar-se. Havíem aconseguit mantenir el PRP 
però Tractament i Oficines continuaven 
penjant. I semblava que no hi havia solu-
ció. Ens apropàvem a l’estiu, les possibili-
tats de mobilització i de trencar la negocia-
ció començaven a agafar força. CCOO ens 
manteníem ferms: signem un acord digne 
per tothom o no el signem. I com diuen els 
espanyols: “...y ya saldrá el sol por Ante-
quera”.

Els darrers esforços dels nostres companys i 
companyes a la negociació, sumats a l’ame-
naça per part de CCOO i la resta de sindi-
cats d’una mobilització que escalfava enca-
ra més l’ambient, més el fet de trobar-se en 
plena obertura de Puig de les Basses, han 

possibilitat que l’Administració hagi cedit  
i que CCOO hagi signat un preacord que 
considerem digne, ni més ni menys, tenint 
en compte com està la situació pel que fa a 
la resistència de la classe obrera en gene-
ral front als atacs dels diferents governs del 
Regne d’Espanya i la patronal. 
Atacs, no ho oblidem, dels que nosaltres 
també som objectiu i víctimes.

Però aquest acord, agradi o no el resultat, 
també ha de servir per treure lectures  per 
futures negociacions de futurs acords: pri-
mer, CCOO no signa acords que deixin 
tirat a cap dels col•lectius que integren el 
personal penitenciari; segon, si ens volen 
imposar més retallades  que sigui per de-
cret: CCOO no signarem; i tercer: només 
la lluita i la resistència poden donar re-
sultats en front els atacs d’una Generali-
tat governada per neolliberals a les ordres 
dels bancs i els grans poders econòmics. A 
CCOO-Presons no coneixem altra manera 
de defensar al col•lectiu penitenciari i, per 
extensió, a la classe treballadora.

Secció sindical CCOO-Brians2

Hem entrevistat a  Joan Uribe, responsable d’Organització de l’Agrupació de Presons de CCOO. Ha estat un dels 
màxims responsables en les decisions que s’han pres per aconseguir arribar a signar aquesta pròrroga de l’Acord.

“LA FALTA D’ACORD ENS ABOCAVA A UN ESCENARI  ALTAMENT INCERT”

COMPANYS! EL TALP SE’N VA DE VACANCES! 
TORNARÀ AMB ENERGIA RENOVADA I MOLTA MÉS ACTUALITAT 

EL PROPER SETEMBRE... 
Bones vacances..      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   EL TALP  
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“Han burocratitzat un centre on els seus 
interessos com a comandaments estan per 

davant de les persones. Així ens va!”

    LA PEDRADA www.lledonersforever.cat 

  L’ ALTERNATIVA

LORI MEYERS són un grup de pop-rock sortit de la prolífica es-
cena granadina en què trobem referents tan importants dintre de 
l’indie espanyol com són Los Planetas, Lagartija Nick o Niños Mu-
tantes.
Es van formar a principis de l’any 1998 i està integrat per sis compo-
nents amb el seu carismàtic líder Antonio López (Noni) al capda-
vant. Després de l’autoedició de diverses maquetes van signar el seu 
primer contracte discogràfic amb ‘Houston Party Records’ a prin-
cipis del 2004 i aquell mateix any van gravar el seu primer treball 
anomenat Viaje de Estudios. Aquest primer àlbum va ser molt ben 
acollit per mitjans com ‘Radio 3’ i premsa indie, fent que el progra-
ma ‘Ojo Crítico’ de Radio Nacional  els atorgués el premi a la millor 
música moderna d’aquell any. 
El nom de la banda prové d’una cançò del grup 
de punk americà NOFX que apareix en el seu 
àlbum Punk in Drublic de l’any 1994. Aques-
ta cançó tracta sobre Lori Meyers, una amiga 
de la infantesa del cantant d’aquest grup, que 
treballava com a actriu porno. Ell la reconeix 
en una de les seves pel.lícules, i la cançó ens 
explica com el cantant intenta convèncer a Lori 
Meyers perquè deixi aquesta feina, però ella li 
contesta que prefereix treballar en la indústria 
del porno abans que en una fàbrica…
El 2005 graven el seu segon treball que es diu Hostal Pimodán i que 
veu la llum sota un clima de discrepàncies amb la seva compan-
yia de discos, el que provoca que al cap d’uns mesos Lori Meyers i 
‘Houston Party’ trenquin i ells fitxin per una multinacional com és 
‘Universal’.
Cronolánea va ser editat l’any 2008, un àlbum que amb el canvi de 
discogràfica els hi dóna un ressò a escala crítica i de públic i que 
editen després de dos anys de gira ininterrompuda. Aquest disc va 

ser nomenat per la revista independent ‘Mondo Sonoro’ com el mi-
llor disc espanyol de l’any acumulant més d’un centenar de concerts 
per presentar-lo. I el 2010 editen el seu quart llarga durada anome-
nat Cuando el destino nos alcance que els val el premi de la revista 
‘Rolling Stone’ a la millor gira de l’any.

Sembla que Lori Meyers, al marge dels milers de seguidors que te-
nen darrere seu, van fer el salt a la primera divisió del pop-rock 
nacional i el seu nou treball Impronta (2013) va confirmar que mu-
sicalment potser és el seu àlbum definitiu. No vull dir que sigui el 
millor disc de la seva carrera, però sí que estem davant d’un àlbum 
que condensa tot allò que la banda ha anat treballant any rere any. 

Trobem detalls indies de les seves primeres gra-
vacions, referències a la música de ball, poderoses 
guitarres i enganxosos sintetitzadors. En definiti-
va, és tot el que respon a la marca Lori Meyers en 
l’actualitat, és a dir la definició per excel.lència del 
sextet liderat per Noni. Quan l’escoltem trobem 
certes connexions amb el pop espanyol dels anys 
60 i 70, però també autèntics hits que s’han afegit 
al seu incontestable repertori de directe com és el 
cas de les cançons ‘Planilandia’ o ‘Emborrachar-
me’ que són corejades pels seus fans en els seus 

concerts i en els múltiples festivals en els que són presents. De fet 
aquesta última és una cançó fresca i molt enganxosa. Però no totes 
les cançons d’aquest disc són tan enèrgiques, doncs de fet hi ha dues 
balades que són un reflexe de la separació del cantant amb la seva 
parella després de 13 anys de relació.
Tots aquests ingredients fan que ens trobem davant d’una de les 
apostes més prometedores de l’indie espanyol.
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“El CIRE ha servit i serveix per jubilar amb destins daurats a dinosaures de la 
DG, exdirectors de CP’s i altres vividors que han trepat des de l’administració 

catalana en general, omplint-se la boca i la butxaca amb el discurs hipòcrita de 
la reinserció que ningú, ells els primers, es creu.”  

    LA PEDRADA www.lledonersforever.cat 

  L’ ALTERNATIVA

THE KOOKS són una banda britànica de rock indie originària 
de Brighton i integrada per Luke Pritchard (veu i guitarra), Hugh 
Harris (guitarra), Alexis Nunez (bateria) i Peter Denton (baix) que 
deu el seu nom al títol d’una cançò de David Bowie. 

Els membres originals del grup estudiaven a l’Institut de Música 
Moderna de Brighton quan l’any 2002, mentre compraven roba 
en una botiga van tenir la idea de crear una banda i van adquirir 
disfresses i uns barrets per tal de dur-ho a ter-
me i, com tractant-se d’una broma, van decidir 
anar a la recerca d’un concert però tot i la seva 
empenta l’absència d’una maqueta els ho va im-
pedir. Així que finalment van gravar una demo 
que enviaven als gerents de locals en la recerca 
de concerts on acostumaven a incloure una ver-
sió de la cançò ‘Reptilia’ de The Strokes.  I va ser 
en aquest moment quan, tot i no tenir-ho mas-
sa clar per no sentir-se preparats, ja que només 
feia quatre mesos que estaven junts, van signar 
un contracte amb ‘Virgin Records’ doncs van 
adonar-se que era una molt bona oportunitat 
que no podien deixar escapar. Però tot i fitxar 
per una gran discogràfica es resistien a gravar 
un disc immediatament, ja que preferien cen-
trar-se en les seves actuacions en directe. De fet, embarcar-se en la 
seva primera gira en viu en lloc de gravar un àlbum inicialment va 
ajudar a desenvolupar el seu estil i so.

Com a resultat d’això van entrar a l’estudi amb centenars de cançons 
i una gran varietat de gèneres que van desembocar en el seu àl-
bum debut anomenat Inside In / Inside Out (2006). Un disc que va 

atreure l’atenció dels mitjans especialitzats col•locant-los entre els 
grups destacats del moment, i que també els va atorgar premis com 
el de Millor Artista als ‘MTV Europe Awards’ i que incloïa cançons 
destacades com ‘She Moves In Her Own Way’ i ‘Sofa Song’.

L’any 2008, després de divisions a la banda per la marxa d’un dels 
seus components originals, van llançar el seu segon àlbum, Konk, 
que porta el nom de l’estudi on va ser gravat durant un total de set 

setmanes però que no va ser acollit gens bé per la 
crítica, ja que era el reflex del moment caòtic que 
vivia la banda. Després d’aquest disc vindria Junk 
Of The Heart, publicat l’any 2011.

I finalment aquest passat setembre van llançar el 
seu quart àlbum, Listen, que totes les cançons que 
conté van ser concebudes pel seu líder i cantant 
en un viatge als EEUU que li va servir per abs-
treure’s  i concentrar-se per a escriure les millors 
cançons possibles. En realitat no es tracta d’una 
evolució sinó d’un canvi de rumb total, doncs el 
seu primer senzill ‘Down’ és una cançó que no té 
res de pop fàcil i digerible, ja que més aviat sona a 
soul i funk i amb un joc de veus bastant treballat.

En definitiva, ens trobem davant d’una banda jove amb un so que 
és una combinació de les grans bandes dels anys 60 i el post-punk 
revival, i amb unes cançons d’allò més enganxoses.
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“El CIRE està des de fa anys en el punt de mira de tot un ventall d’organitza-
cions i institucions per les seves pràctiques en les quals es demostra que res 

tenen a veure amb la reinserció laboral dels interns.”  

    LA PEDRADA www.lledonersforever.cat 

  L’ ALTERNATIVA

THE STROKES són una banda de rock alternatiu, formada l’any 
1998 a la ciutat de Nova York, i que amb les seves cançons ha re-
activat el garage rock. Va ser fundada pels músics Julian Casablan-
cas (veu -el seu besavi era un empresari sabadellenc-) i per Nikolai 
Fraiture (baix). Després van conèixer a Fabrizio Moretti (bateria) i, 
gairebé al mateix temps, es va incorporar també Nick Valensi (gui-
tarra) i per completar el quintet s’hi va sumar Albert Hammond Jr. 
(guitarra).

Els primers concerts del grup van tenir lloc a Man-
hattan, on van començar a tenir els seus primers 
fans, i no van trigar gaire a començar a assajar i a 
cantar al voltant d’una dotzena de cançons, les quals 
els van servir per a actuar en altres locals i adquirir 
així més seguidors i també cada vegada més po-
pularitat. En una de les seves primeres actuacions, 
sent els teloners d’un altre grup, van ser vistos per 
un productor musical que, al escoltar-los, no va 
dubtar a oferir-los gravar una maqueta.
 
La banda treu l’any 2001 el seu primer senzill, ‘The 
Modern Age’, el qual es va convertir en un èxit només sortir al mer-
cat, creant un corrent de fans, a la vegada que feia sorgir una lluita 
entre les discogràfiques per aconseguir que el grup gravés en els 
seus estudis. Finalment el seu primer àlbum, “Is This It”, que es va 
convertir en un èxit mundial, el van gravar amb la companyia dis-
cogràfica RCA.

L’any 2002 llancen el segon, “Room on Fire”, amb el que aconse-
gueixen diversos premis, entre els quals destaca el Brit Awards a la 
Millor Banda Internacional. Tot i així, les crítiques cap a aquest disc 
van ser una mica més dures, ja que els van acusar de fer un treball 

que era una repetició del seu primer álbum sense aportar res de nou 
al panorama musical.

El 2006 el grup publica un nou disc, “First Impressions of Earth”, 
que aconsegueix arribar al número u només sortir al mercat, obte-
nint molt bons registres en les millors llistes de supervendes, tant 
del Regne Unit com dels Estats Units i sent promocionat mitjançant 

diverses gires i actuant en diversos països. La banda 
crea llavors el seu propi estudi de música, on a partir 
d’aquest moment podran realitzar molt més lliure-
ment totes les seves composicions musicals. 

Durant un curt període de temps el grup va roman-
dre separat, un període durant el qual cadascun dels 
seus integrants va poder dur a terme diversos pro-
jectes com llançaments en solitari o col•laboracions 
amb altres grups, fins que l’any 2007, es tornen a 
unir i llancen un vídeo sense previ avís, el qual sor-
prèn gratament al món musical i són nominats pels 
MTV Europe Music Awards com la Millor Banda 
de Rock. El nou àlbum l’editen l’any 2011 i porta el 

nom d’”Angles”, sent promocionat amb una gira i participant en di-
versos llocs i esdeveniments. L’àlbum es converteix molt aviat en 
un nou èxit, i és elogiat per tota la premsa musical mundial que el 
considera el seu millor disc. 

A l’espera que l’any vinent treguin nou material, el seu últim disc 
fins al moment s’anomena “Comedown Machine” i és de l’any 2013. 
El que sí que es pot confirmar a hores d’ara és la seva presència al 
pròxim festival Primavera Sound, ja que The Strokes ha sigut el pri-
mer cap de cartell presentat.
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  L’ ALTERNATIVA

SUPERSUBMARINA és una banda originària de Baeza (Jaén) de 
pop rock independent que de mica en mica es va consagrant en 
el panorama musical espanyol gràcies a una personalitat i un so 
inconfusibles.

Formada per quatre amics anomenats José Chino (veu i guita-
rra), Jaime (guitarra i cors), Pope (baix i cors) i Juanca (bateria), 
els seus primers passos els van donar el 2005, 
quan es reunien per tocar i passar el temps, però 
ja amb la idea d’arribar a tenir el seu propi grup. 
Gairebé sense recursos econòmics, els inicis no 
van ser gens fàcils a causa de la impossibilitat 
de comptar amb els instruments adequats. En 
una de les ocasions en que quedaven per tocar, 
van introduir a un dels temes un arranjament de 
sintetitzador que recordava al so del mar. D’aquí 
va sorgir la idea del nom de la formació i, unit a 
un gran esforç per la seva part, va marcar l’en-
lairament dels andalusos.

El seu so particular i la seva indiscutible química 
sobre l’escenari han fet de Supersubmarina un 
grup fonamental en els circuits indies. Així, han 
compartit actuació amb grups i músics tan consagrats com Pe-
reza, Vestusta Morla, Lori Meyers, Russian Red, Marlango i Iván 
Ferreiro.

L’any 2009 va ser clau en la seva carrera, ja que van veure la llum 
els seus primers EP, “Cientocero” i “Supersubmarina”, editats per 
Sony Music. A més, van col•laborar en l’àlbum benèfic “X 1 Fin – 

Juntos por el Sáhara” en el qual van interpretar una versió al costat 
de l’actriu argentina Sabrina Garciarena. I un any després van pu-
blicar el que seria el seu primer llarga durada, “Electroviral” (2010). 

El 2013, i després de la presentació de “Santacruz” (2012), van ini-
ciar una llarga gira que incloïa la intervenció en importants festivals 
nacionals i internacionals. Aquest mateix any van ser triats entre 

més de 3.000 bandes emergents de tot el món 
per actuar als Estats Units després d’inscriure’s 
en el Sounds from Spain SXSW. La seva pro-
jecció ja era imparable. I prova d’això és que 
van ser nominats com a Millor grup emergent 
de 2012 per la revista Rolling Stone.

Al setembre de 2014 van presentar el seu ter-
cer disc d’estudi, “Viento de cara”, que suposa 
l’àlbum més variat de la seva carrera, ja que 
es permeten temes més rockers o jugar per 
primera vegada amb ritmes llatins, però sense 
abandonar les seves característiques melo-
dies. I com avançament del mateix van llançar 
un original i estiuenc videoclip del tema ‘Arena i 
sal’, que es tracta d’una cançó amb un so fresc 

i positiu i que suposa tota una injecció d’energia pop al seu estil 
habitual.

I pels que no us els vulgueu perdre en directe, aquest mes estaran 
actuant a la Sala Razzmatazz de Barcelona.
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SI LLUITES... POTS PERDRE
SI NO LLUITES... ESTÀS PERDUT!

Enric Colet, Secretari General de Justícia - Aquest es el Sr. que ens ha intentat censurar El Talp.



 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

A finals de 1943 dos joves pilots britànics, 
James Teasdale i Bryan Young, son derri-
bats en territori alemany 
mentre realitzen un vol 
de reconeixement foto-
gràfic. Sobreviuen al salt 
en paracaigudes, però 
són detectats per una 
patrulla alemanya. 

Fugint dels seus perse-
guidors aconsegueixen 
pujar a un tren que par-
teix del front oriental 
amb soldats malalts i 
ferits. En un dels vagons 
troben varis oficials ale-
manys d‘alta graduació morts. Es desfan 
de dos dels cossos i assumeixen la seva 

identitat, amb l‘esperança de fugir a la pri-
mera oportunitat.

El tren els porta fins a un hospi-
tal psiquiàtric a prop de Friburg, 
al que s’anomena “La Casa de 
l’Abecedari” pel sistema em-
prat per l’exèrcit alemany per 
classificar els malalts segons 
les seves probabilitats de re-
cuperar-se  suficientment com 
per tornar al front.

La seva única oportunitat de 
sobreviure serà mantenir la 
simulació de que són malalts 
mentals i alhora aferrar-se a la 

seva falsa identitat. Qualsevol altra opció 
els hi suposaria l’execució immediata. Du-

rant quant temps seran capaços de fer-ho 
sense acabar realment pertorbats, sotme-
sos a una teràpia basada en pastilles de 
clor i electroshocks? I, d’altra banda, són 
els únics simuladors del pavelló?

Jussi Adler-Olsen és un escriptor i edi-
tor danès. La Casa del Alfabeto va ser 
la seva primera novel•la, publicada l’any 
1995. Va ser un bestseller internacional, 
donant al seu autor un gran prestigi als 
països nòrdics. Dedicat des de llavors a 
la novel•la d’intriga i misteri, ha creat una 
sèrie de llibres anomenada Departament 
Q, el primer dels quals, La mujer que ara-
ñaba las paredes, ja ha estat comentat en 
aquesta mateixa secció.
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LA CASA DEL ALFABETO. Jussi Adler-Olsen. Editorial Planeta, 2005ELECCIONS SINDICALS: CCOO-BRIANS2 PUJA EL 20%

CINE DE FILS: PEL·LIS QUE US PODEU ESTALVIAR

Quan llegiu aquestes línies segurament 
s’hauran resolt les incògnites que s’ama-
gaven en la immediatesa posterior al tan-
cament de les urnes el passat 26 de fe-
brer. Molt possiblement se sabrà el destí 
final del vot per correu; coneixerem els 
delegats i delegades que ha  aconseguit 
cada sindicat i, per tant, la representació a 
la Mesa general de la funció pública i en fi, 
tindrem més dades per analitzar els resul-
tats electorals.

Però anem a Brians2, que és el que tenim 
més a prop. CCOO–Brians2 no només 
hem mantingut els vots que vam obtenir a 
les passades eleccions sinó que els hem 
augmentat.  Hem  passat de  79  vots totals 
- presencials i per correu- a 95 vots- només 
presencials en el moment d’escriure 
aquestes línies. Això suposa un augment 
del 20,25% respecte de les eleccions pas-
sades. La UGT ha obtingut 119 vots pre-
sencials front als 234 del 2010 –vot pre-
sencial i per correu,  i el CSIF 164, front als 
83 vots del 2010, quan se li van anul•lar 
judicialment 405 vots que havia tramitat de 
forma irregular. CATAC ha passat de 9 a 
17, ACAIP no existia el 2010 i ha tret 39 
vots, APFP 1,  10 vots en blanc i 8 nuls. 
La participació presencial ha estat de 453 
vots, quan el 2010 va ser de 470 inclòs el 
vot per correu.

Intentem trobar alguna  explicació a aquest 
comportament electoral, doncs els núme-
ros, sense situar-los en el context  ade-
quat, no serveixen de gaire cosa. Per un 
costat  s’observa  una davallada de la UGT 

de 115 vots. No és d’estranyar. Algú veu a 
la UGT fora del període electoral pel cen-
tre? Veieu els seus delegats passar-se 
pels mòduls, pels departaments, coneixent 
els problemes de la gent, interessant-se 
pels treballadors encara que no siguin afi-
liats seus...en fi, veieu a la UGT fent sindi-
calisme més enllà dels cursos de formació, 
que és la seva mamella? No creiem que 
calgui dir res més...

El CSIF ha pujat espectacularment. De 83 
vots el 2010 ha passat a 164 en aquestes 
eleccions (vot presencial). Esperem que la 
confiança que han dipositat tots els seus 
votants sigui proporcional al sindicalis-
me que practiquin. Perquè no es pot viu-
re eternament de la calumnia al proïsme, 
de la manipulació de les dades i de la fal-
sedat. Si els hi toca negociar i seure a la 
taula esperem que aquesta radicalitat que 
fins ara veiem només a les notes no quedi 
en l’oblit. Nosaltres ens decantem més a 
creure que aquests bons resultats no són 
fruit del seu treball en defensa del col•lectiu 
penitenciari, son fruit del període de crisi 
econòmica, de les retallades, de l’afarta-
ment generalitzat i del patiment per les po-
lítiques neoliberals dels governs de dretes 
del PP i de CiU, de les que s’han aprofitat 
amb un discurs radical buit de contingut, 
fent ús de la calúmnia gratuïta que fa servir 
aquell que no té res més a fer que escriure 
notes contra els altres perquè no té res a 
perdre. En contextos com aquest, les for-
ces de dreta se n’aprofiten de la desgrà-
cia dels que pateixen amb discursos fàcils, 
incendiaris i populistes, però sense voler 
participar de la solució dels problemes, no 
sigui que en surtin esquitxats: les solucions 
dels problemes requereixen, de vegades, 
decisions arriscades. Esperem i desitgem 
que el CSIF sigui una excepció. Si tenen 
ganes de lluitar en els fets i no només en 
les notes, ho comprovarem en el dia a dia. 

CCOO Brians2, des de la renovació de la 
secció sindical ara fa un any, hem acon-

seguit no tan sols mantenir-nos sinó pujar 
en vots. Estem orgullosos d’haver aconse-
guit aquest resultat. El nostre vot no l’hem 
aconseguit ni amb vots irregulars, ni po-
sant a les nostres llistes companys sense 
la seva autorització, ni calumniant metòdi-
cament a ningú, ni aprofitant-nos de con-
textos de crisi. L’hem aconseguit treballant 
cada dia al centre i organitzant una secció 
sindical per lluitar, l’hem aconseguit amb 
El Talp, estant al vostre costat, informant 
de tot i atenent les vostres preocupacions, 
donant-vos tota la informació del que 
passa al sector... En fi, l’hem  aconseguit 
amb honradesa i treball en aquest any de 
vida de la nova secció sindical de CCOO-
Brians2. Ens haguéssiu votat de no haver 
estat així? 

Ara toca seguir treballant. La propera cita 
que tenim a CCOO-Brians2 és la reunió 
que hem demanat amb la direcció pel con-
cursillo intern i per resoldre problemes d’al-
guns departaments.

 Moltes gràcies pel vostre suport a les elec-
cions, companys i companyes.  Ara us de-
manem el vostre suport per seguir lluitant 
en el dia a dia a Brians2. La lluita conti-
nua...

Avui amics us transmetré uns secrets per protegir-vos dels cinèfils de plàstic, aquells “gafaspasta” que us diuen amb cara de sor-
presa: “encara no has vist?” i et miren amb menyspreu o amb condescendència, o encara pitjor, fan veure que entenen que puguis 
viure sense el visionat de la “bazofia” de la qual parlen bocabadats.
No desitjo cap càstig per als que parlen meravelles dels films que comentaré ara mateix, perquè qualsevol pel.li mola amb l’única 
condició que el que la vegi gaudeixi d’una bona estona. Potser uns cops de fuet a la plaça pública serien suficient per sancionar el 
seu mal gust. 

NO CAL QUE VEGIS

1.‘Amelie’: La història d’una psicòtica de-
dicada a ficar-se a la vida dels altres sen-
se que l’hagin cridat. Entre els seus èxits, 
estar a punt de matar al verdulaire de la 
cantonada, fer de celestina en una rela-
ció abocada a una situació de violència de 
gènere i perseguir obsessivament un paio 
(aquest no és psicòtic però sí poc lúcid) en 
una actuació netament antifeminista (cli-

ma general de la cinta) d’escalfabrague-
tes recalcitrant. 
2.‘El pacient anglès’: Una infermera lle-
gint ‘Herodot’, porta la pretensió a alça-
des desconegudes. Soporífera, lenta i 
obsessiva amb la fotografia, però clar, 
com al conte de l’Andersen (el rei nu) nin-
gú s’atreveix a dir “jo em vaig adormir al 
cap de cinc minuts”. Descansa en pau An-

thony Minguella, no va ser culpa teva sinó 
de Juliette Binoche.
3.‘Avatar’: Una versió modernitzada de la 
llegenda de Pocahontas (aquesta sí que 
va existir) barrejat amb les teories rous-
seaunianes del bon salvatge farcida amb 
barrufets gegants de cua interactiva.

Rafa Wolfman



1) Per encetar l’entrevista ens agradaria 
que ens expliquéssiu breument la tasca 
que realitzeu a Gabinet. 
- La feina del nostre departament, a trets 
generals, consisteix, per una banda, en 
executar totes aquelles ordres d’entrada i 
sortida al centre que consten en l’agenda 
diària prèvia identificació dactiloscòpica 
dels interns. I, per altra banda, en gestio-
nar totes les altes i baixes del centre, ja 
sigui d’interns en situació de trànsit o d’in-
terns que causen alta perquè aquest és el 
seu Centre de destinació, per motius mè-
dics, etc.

2) Tenim entès que Brians2 és centre 
de referència de trasllats i conduccions 
en l’àmbit de Catalunya, què representa 
això?
-El fet de ser el centre de Trànsits de Cata-
lunya (CTC) suposa que la majoria d’inter-
ns que han de ser traslladats d’un centre a 
un altre de Catalunya o bé d’un centre de 
Catalunya a un de qualsevol altra comuni-
tat autònoma, i a la inversa, han de passar 
pel nostre centre. Això suposa un volum de 
moviments setmanal bastant elevat  d’in-
terns que causen alta en situació de trànsit 
a l’espera de ser recollits per les línies re-
gulars de trasllats de la Guàrdia Civil i dels 
Mossos d’Esquadra. Si a això li sumem el 

volum cada cop més elevat de sortides a 
diligències, permisos ordinaris, sortides de 
cap de setmana, sortides per motius mè-
dics i conduccions d’entrada i sortida, entre 
d’altres, el volum de moviments d’interns 
que es gestionen des del departament 
ha arribat als prop de 400 setmanals en 
aquestes últimes setmanes.

3) Pel que fa a temes de personal, heu 
tingut seriosos problemes per tal de po-
der cobrir els serveis, com ho heu solu-
cionat?
-Creiem que ara mateix la falta de per-
sonal és un problema gairebé en tots els 
departaments i mòduls del centre. Pel que 
fa a les àrees prestacionals com la nostra, 
creiem que seria convenient que es valo-
rés la possibilitat d’incrementar la plantilla 
del torn de tarda en almenys una persona 
més, ja que en estar només composta per 
2 persones, qualsevol tipus d’incidència 
(baixa mèdica, permisos, llicències, dies 
d’assumptes personals, etc.) provoca que, 
en  nombroses ocasions, hi hagi un sol 
funcionari de servei, això sense comptar 
amb les circumstàncies imprevistes que es 
poden produir. A més, actualment, una de 
les companyes del torn de tarda gaudeix 
d’una reducció de jornada però, com que 
l’Administració no l’ha cobert, ens trobem 
moltes vegades amb problemes per cobrir 
el servei de tarda. De moment, per sort, 
comptem amb la inestimable ajuda dels 
companys d’Ingressos.

4) A banda d’aquest mal endèmic de la 
manca de personal, quines altres pro-
blemàtiques teniu?
- Un dels problemes que anem arrosse-
gant últimament és l’augment de sortides 
del centre en autogovern programades a 

les 8:00 h. (per exemple per aplicació de 
l’art 100.2 R.P., etc.). És un volum difícil 
de gestionar a temps perquè des de l’hora 
del recompte general del centre fins a la 
de l’excarceració d’aquestes sortides hi ha 
molt poc temps de marge. 

Per altra banda, la programació de permi-
sos en hores diferents de les marcades en 
el Comunicat Intern 37/10, que fixa l’horari 
d’entrades i sortides del centre, dificulta la 
gestió de la resta de tasques del departa-
ment.  

5) Per últim, ens podríeu recomanar 
una pel•lícula i una cançó?
-Una pel•lícula, ‘St. Vincent’. I una cançó, 
‘It’s not unusual’ de Tom Jones.

Moltíssimes gràcies pel vostre temps.

Salutacions i endavant.
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DEPARTAMENT DE GABINET

Per a conèixer una mica més la feina que es desenvolupa en aquest departament, hem entrevistat als 
companys/es que presten servei a Gabinet.

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

“Auschwitz i les altres víctimes. A setanta anys de l’alliberament del camp 
d’extermini”

(…) “Si volem que “mai més Auschwitz” 
no es quedi en un eslògan simple hem 
d’aprendre a entendre l’altre,  aquell que 
és diferent a nosaltres. Hem de demostrar  
la nostra compassió, la nostra comprensió 
i la nostra empatia. Hem d’acceptar que 
hi ha persones diferents a nosaltres, per-
sones que pensen diferent que nosaltres”. 
Marian Turski (supervivent d’Auschwitz, 
marca tatuat B-9408)

Fa setanta anys, el 27 de gener de 1945, 
l’Exèrcit Soviètic va al-
liberar el camp d’Aus-
chwitz-Birkenau, el 
complex més gran d’ex-
termini nazi, on van és-
ser assassinades més 
d’ un milió de víctimes. 
Seixanta anys més tard, 
l’1 novembre de 2005, 
l’Assemblea General de 
les Nacions Unides va 
aprovar la resolució 60/7, 
en la qual queda institu-
cionalitzat el 27 de gener 
com el Dia Internacional 
de Commemoració Anual 
en Memòria de les Víctimes de l’Holo-
caust. Aquesta commemoració va des-
tacar els valors cívics fonamentals com 
els Drets Humans, la llibertat, la toleràn-
cia, el rebuig al racisme i l’antisemitisme. 
Aquests valors són una part essencial de 
l’ètica Democràtica.

El record d’Auschwitz té la seva pròpia 
història. Després de 1945 estava connec-
tat a la lluita contra el feixisme. Posterior-
ment, amb la Guerra Freda va haver-hi 
un abandonament inicial dels crims nazis. 
Arran del judici d’Eichman a Jerusalem es 
va descobrir l’holocaust a l’opinió pública 
internacional, on les víctimes, finalment, 

van ésser escoltades. Posteriorment, les 
pel•lícules com La Llista de Schindler o 
Hannah Arendt van popularitzar l’Holo-
caust com la tragèdia que va ser. 

Tal com diu la resolució 60/07 de la ONU, 
l’Holocaust sempre serà una advertèn-
cia per a tothom dels perills de l’odi, l’in-
tolerància, el racisme i els prejudicis. En 
aquest sentit ha de ser compromesa amb 
la societat civil i les institucions en la lluita 
contra el racisme i la xenofòbia. (...)

D’altra banda, el 27 de gener, ens apor-
ta a la memòria la pèrdua d’uns 5000 es-
panyols que van morir a Mauthausen. Es 
tractaven de Republicans que van creuar 
la frontera al 1939 i van ser capturats pels 
nazis a França. Les autoritats hitlerianes 
es van posar en contacte amb Franco per 
tal d’esbrinar i admetre la seva repatriació; 
Franco es va negar i els va enviar a l’infern 
del campament nazi.

L’historiador Antonio Míguez es va referir 
a la Genealogia genocida del franquisme i 
Paul Preston a l’Holocaust espanyol. Inde-
pendentment del grau de precisió jurídica 
o política dels termes de l’Holocaust i ge-

nocidi, és evident que el franquisme va dur 
a terme matances en massa. Aquestes 
matances responien als plans d’extermi-
ni. La dictadura ha deixat més de 114.000 
desapareguts, els quals no han estat recu-
perats ni identificats. Això fa que Espanya 
hagi estat  el país amb més desaparicions 
del món, després de Cambodja. Altres 
crims contra la humanitat, com la tortura, 
han estat denunciats per les pròpies vícti-
mes o els seus familiars davant la justícia 
d’Argentina, degut a la impossibilitat de 

trobar justícia i reparació 
dins d’Espanya.

El 2014, l’informe del 
redactor especial de la 
ONU, Pablo Greiff, reco-
mana al govern espanyol 
a prendre una sèrie d’ini-
ciatives en relació a les 
desaparicions forçoses. 
Entre aquestes iniciatives 
es realitza una investiga-
ció d’ofici i el final d’una 
política arxivística que 
garanteix la impunitat. 
L’Informe del redactor es-

pecial coincidia en gran part amb l’Informe 
del Grup de Treball sobre les Desapari-
cions Forçoses e Involuntàries de la ONU. 
Cap d’aquestes recomanacions ha estat 
abordat. Per aquesta raó,  a Espanya la 
commemoració de les víctimes de l’Holo-
caust, no es pot separar de la memòria de 
les víctimes del franquisme. Una memòria 
que exigeix justícia des del punt de vista 
dels Drets Humans. Veritat, Justícia i Re-
paració.

José Babiano
www.sinpermiso.info

Resum i traducció:
Olga - Comunicacions C/S

El passat 27 de gener es va celebrar el 70è aniversari de l’alliberament del camp d’extermini d’Aus-
chwitz. A set dècades de la porta de l’infern. 



                         LLUITEM!  LLUITEM!

Ara fa 1 any que la Secció sindical de 
CCOO-Brians 2, després de reconsti-
tuir-se, va apostar per oferir als treba-
lladors del nostre centre una publicació 
mensual inicialment en suport paper però 
també posteriorment oferint la possibilitat 
de la seva lectura a tothom qui ho desitgi 
via web.

Fins ara estàvem acostumats a les típiques 
revistes sindicals feixugues i monocromàti-
ques, però l’equip que formem El Talp vam 
pensar que aquell era un bon moment per 
reinventar i a la vegada modernitzar aques-
ta manera de fer sindicalisme escrit i vam 
decidir embarcar-nos en aquesta aventura 
oferint una publicació amb informació sin-
dical lògicament, però també amb altres 
continguts diversos i alhora atractius pels 
nostres lectors.

En aquest any de vida fins i tot hem dupli-
cat l’espai que teníem quan vam començar, 
hem renovat el seu disseny incloent un nou 
logo i una imatge més actual, hem ampliat 
les seccions donant cabuda també a temà-
tiques diverses i allunyades de l’estricta-
ment laboral, donem la possibilitat als dife-
rents departaments del nostre centre a que 
diguin la seva mitjançant l’entrevista, hem 
augmentat el nombre de col.laboradors... I 
tota aquesta evolució constant només ho 
podem atribuir a la il.lusió de la gent que la 
fem possible perquè cada mes la pugueu 
tenir a les vostres mans.

Tot i que no es tracta únicament d’ofe-
rir-vos una publicació visualment atractiva, 
sinó que l’objectiu principal d’El Talp és do-
tar-vos d’un altre mitjà amb contingut sindi-
cal de lluita i de denúncia de les injustícies 
envers el nostre col•lectiu en general i en el 

nostre centre en concret i també pretenem 
informar de les injustícies, combatre-les i 
defensar els drets dels treballadors peni-
tenciaris i, per extensió, de tota la classe 
treballadora. Però, com que no només de 
política viu l’home, com va apuntar un vell 
revolucionari rus, a El Talp també oferim 
literatura, cine, música i humor, a més d’ar-
ticles d’interès cultural i d’actualitat social.
I des d’aquí us animem a tots/es a lluitar 
amb nosaltres, amb CCOO, i amb l’ob-
jectiu, com no pot ser d’una altra manera 
en una publicació sindical, d’informar dels 
problemes, de les lluites, dels drets... dels 
treballadors i treballadores, doncs som fi-
dels devots d’aquella afirmació tan carre-
gada de raó que diu que “un treballador 
informat és un treballador armat”. En això 
estem...
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1 ANY D’EL TALP “CONCURSILLO” ANUAL 
Com cada any per aquestes dates està pre-
vist realitzar el “concursillo” intern al nostre 
centre. Com segurament ja sabeu la gran ma-
joria, es tracta d’un concurs intern en el qual, 
tant els CUSI, GAMV, GAMP i Oficines poden 
optar a canviar de lloc de feina assignat, sem-
pre dintre de la categoria de cadascú.

En aquest concurs, de vigència anual, s’han 
de publicitar totes les places incloses en els 
grups anteriorment citats, tant les resultes 
com les vacants existents a data de publica-
ció de l’esmenta’t concurs.

Respecte a les vacants, existeixen les defini-
tives i les provisionals, aquestes últimes són 
les que la majoria de vegades s’originen com 
a conseqüència del cobriment d’una comissió 
de serveis per part del titular de la plaça.

Les places incloses al concurs anual han de 
ser la totalitat de les places que té actualment 
el Centre, en els llocs de CUSI, GAMV, GAMP 
i Oficines.

Des de la Secció sindical de CCOO l’any pas-
sat vam recollir les opinions, suggeriments i 
maneres en què s’havien desenvolupat con-
cursos anteriors, i a partir de totes aquestes 
dades, vam proposar a la Direcció del centre 
incorporar una normativa que dotés a aquest 
procés de l’adequada transparència, i que 
tots aquells companys que vulguin participar 
ho facin amb plenes garanties.

No se’ns escapa la divergència de criteris en-
tre nosaltres i la Direcció del centre pel que 
fa al nombre de places que han de sortir. En 

tot cas sí que tenim clar que la línia de treball 
ha de ser que s’ofertin el nombre més gran 
de places per afavorir la mobilitat de qui ho 
desitgi.

Tanmateix, la nostra sol•licitud, que fou ac-
ceptada, com no pot ser d’una altra manera, 
de fer pública l’antiguitat dels participants, és 
una garantia de transparència per a tota la 
plantilla.

La Direcció del centre ens ha de tenir present 
en diverses fases d’aquest “concursillo”, tant 
a l’oferiment de places com a l’assignació de-
finitiva de vacants, la qual cosa vol dir que fis-
calitzarem tot el procés perquè s’adeqüi a allò 
que es va pactar.

Aquesta és l’aportació de CCOO en aquest 
tema. La línia, com veureu, tan sols es mou 
en una direcció: igualtat per a tothom, respec-
te a la normativa i absoluta transparència.

Des de la Secció sindical de CCOO de Brians2 
volem animar-vos a reclamar els vostres drets 
i a reivindicar-los convenientment. En aquest 
sentit i com ja sabeu ens teniu a la vostra dis-
posició pel que us calgui.
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LA PIULADA

El personal de cap de setmana 
estem  farts que les màquines 
de cafè i aigua estiguin buides o 
espatllades. CIRE, escolteu: te-
nim dret a un servei de qualitat 7 
dies a la setmana les 24 hores!

És  una vergonya que la cuina 
del centre llenci cada dia kilos 
de menjar que podrien ser apro-
fitats pels menjadors socials.

Delegats de prevenció de CCOO 
denuncien riscos importants per 
l’estat de l’accés als centres 
de Brians1 i Brians2. Abans 
d’acabar l’any tindrem rotonda.

És indignant la paperassa 
que  produïm cada dia al cen-
tre  amb  informes  inútils i 
quan demanem  paper  ens 
diuen que hem d’estalviar. 
 

Delegats de prevenció de CCOO 
demanem millorar el pla de 
prevenció i control de plagues 
després d’una sentència d’Ins-
pecció de treball: s’ha obert 
un requeriment d’advertència 
al Departament de Justícia.
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L’ESTATUTARITZACIÓ DEL PERSONAL SANITARI 
DE PRESONS 

Un dels “èxits” que els treballadors i els 
seus representants podem celebrar aquest 
any ha estat la estatutarització del perso-
nal laboral sanitari de presons i justícia ju-
venil i la corresponent integració en l’ICS, 
que es va produir a primers d’octubre de 
l’any passat després de 10 anys de retard. 
A partir d’aquest moment els usuaris dels 
nous serveis d’atenció primària peniten-
ciària disposaran de targeta sanitària i el 
que és més important s’activarà la inserció 
del seu historial clínic a les xarxes infor-
màtiques que gestiona el Servei Català de 
la Salut (CatSalut), pel que es podrà fer 
el seguiment del pacient tant dintre com 
fora de la presó. Aquest model que sols 
està implantat al País Basc i a Catalunya 

permet abordar, amb tots els avantatges i 
retallades de la sanitat pública, un proble-
ma de salut pública que les fredes xifres 
ens poden fer adonar de la magnitud de 
la prevalença de malalties cròniques en la 
població reclusa. Un 22% dels pacients a 
Brians1, per exemple, estan infectats pel 
virus de l’hepatitis C, l’11% pateixen el VIH, 
un 42% tenen una tuberculosi inactiva, el 
40% prenen psicofàrmacs i el 12% reben 
metadona. La prioritat per invertir en una 
sanitat pública, de qualitat a les presons 
és fa evident per tal que les persones ac-
cedeixin a una qualitat de vida digne, així 
com els professionals sanitaris puguin 
exercir amb la qualitat i la seguretat ne-
cessària l’atenció sanitària dels interns. 

Els 280 treballadors sanitaris de presons 
que s’adscriuen a l’ICS (un terç d’aquests 
professionals és personal de medicina de 
família, un altre terç personal d’infermeria 
i l’altre terç auxiliars d’infermeria), mante-
nen bàsicament les condicions contrac-
tuals anteriors, com ara ja poden optar a 
participar en concursos de trasllat i accedir 
a la carrera professional de la institució. 
Condicions que equiparen els sanitaris de 
presons a la resta de professionals de la 
sanitat pública tant per bé com per tot el 
que les retallades i les polítiques antiso-
cials afecten els drets dels ciutadans.
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