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MÉS PROTECCIÓ ANTIINCENDIS I MENYS NEGOCI!! 
 
Ahir es va incendiar una de les assecadores de la bugaderia del centre. Els 
companys i companyes que van intervenir, tant els d’interior com els de manteniment, 
van mostrar una capacitat de reacció envejable. Des d’aquí els felicitem i els hi 
donem les gràcies. No va haver-hi ferits. 
 
Però no tot són flors i violes. Aquest fet ens porta a CCOO a dos reflexions: 
 
Necessitem un curs antiincendis -prevenció, protecció- que sigui realment útil, ben fet 
i el necessitem ja. Alguns recordem el paripé quan vam entrar a treballar fa anys a 
Brians2, que ens passejaven pel centre dient-nos on estaven els extintors i que cal 
fer quan hi ha un incendi. Després vàrem firmar un paper dient que ja està, que ja 
teníem formació antiincendis i que, en conseqüència, si et passa alguna cosa és 
culpa teva perquè ja sabies el que havies de fer, per això et vàrem formar. Així no 
funcionen les coses! La Formació -i la prevenció - és continua i més en un tema i en 
un lloc com aquest. Serà que és el primer incendi a Brians2, provocat o fortuït! 

 

Demanarem a la Direcció del centre una reunió per exigir cursos antiincendis 

en horari laboral per tots/es nosaltres. Venim a treballar, no a patir ensurts 

innecessaris i a posar en perill la nostra integritat perquè uns facin negoci…!! 

 

I això ho lliguem amb la segona reflexió: la bugaderia del centre treballa molt, tant per 

clients interns (Brians2), com externs (hotels, el CAR de Sant Cugat, altres CP’s) i no 

para. Les màquines no paren llevat del cap de setmana i les nits, … perquè el negoci 

només pot parar el temps imprescindible.  I aquest és el problema!  Ahir l’assecadora 

es va cremar AMB ROBA DINTRE DONANT VOLTES I SENSE CAP CONTROL  

PER CAP RESPONSABLE DEL FUNCIONAMENT DE LES MÀQUINES, quan el 

servei a la bugaderia ja havia acabat.  

 

Però això és el que el CIRE vol, perquè el negoci no pot parar. Perquè el nostre 

centre s’està convertint, cada cop més, en una fàbrica on el CIRE fa els seus negocis 

i nosaltres fem de segurates de la mà d’obra barata, en règim de semiesclavatge, 

que proporciona l’Administració. Ni reinserció, ni hòsties!! Guanyar calés és 

l’objectiu!! Calés per ells, és clar, i nosaltres a controlar els interns: que 

treballin i no es barallin.  A bugaderia, a cuina, a tallers…  
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CCOO no permetrem que la seguretat dels treballadors i dels interns del centre es 

pugui veure minvada per interessos que res tenen a veure amb la reinserció, per 

molt que ho escampin als quatre vents aquells que se n’omplen la boca amb la 

parauleta. I ho seguirem denunciant… 
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