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  L’ ALTERNATIVA
THE NEW PORNOGRAPHERS és un grup de pop-rock indie 
canadenc nascut el 1997 a Vancouver. La seva música està molt 
influenciada per bandes de power-pop com The Cars, encara 
que les seves cançons són més melòdiques i complexes, i tam-
bé conté trets de pop psicodèlic entre d’altres.

Una de les característiques de la banda és 
que està formada per un bon nombre de per-
sones, algunes de les quals desenvolupen 
pel seu compte projectes propis amb altres 
grups populars només al Canadà, la qual 
cosa ha fet que se’ls qualifiqui sovint com un 
super grup. De fet, Carl Newman, el principal 
compositor, té un projecte en solitari, Dan 
Bejar és el líder de Destoyer i Neko Case, la 
veu femenina principal, també té una carrera 
pròpia en solitari. Els altres components són 
Kathryn Calder (veu i teclat), John Collins 
(baix i guitarra), Todd Fancey (guitarra) i Blai-
ne Thurier (teclat i cors). Sembla que el nom 
del grup va sorgir arran d’unes declaracions 
d’un tele predicador evangèlic nord-americà, 
Jimmy Swaggart, qui va dir que “la música era la nova porno-
grafia”. Tot i que pot ser que en realitat el nom estigués inspirat 
en la pel•lícula de culte ‘The Pornographers’ (1966) del director 
japonès Shohei Imamura.

El seu debut va tenir lloc l’any 2000 amb l’àlbum “Mass Roman-
tic” que va rebre crítiques molt favorables, tot i tenir poc èxit en 
les llistes, i que els va servir per a realitzar la seva primera gira 
pel seu país i que contenia una dotzena de cançons amb harmo-
nies vocals i tocs amb reminiscències pop dels 70 barrejats amb 
riffs però faltades d’ironia. A continuació vindria “Electric Version” 

que està farcit de creacions pop amb frases enigmàtiques. I el 
2005 la banda va llançar el seu tercer àlbum, “Twin Cinema”, do-
nant com a resultat un disc dinàmic i alhora més fosc que els dos 
anteriors i amb unes melodies més subtils. I que a més de rebre 
els elogis de la crítica també va ser finalista dels Premis Polaris 

de la Música del 2006, any que precisament 
va veure la llum el seu disc en directe ano-
menat “Live!”.

El disc “Challengers” (2007) és el més tran-
quil de la banda i, coneixent-la, precisament 
això no és una bona cosa, ja que estem 
davant de cançons lentes, avorrides i re-
petitives, el que suposa que aquest sigui el 
seu pitjor disc. Per la seva part, “Together” 
(2010) pretén recuperar l’estil dels seus ini-
cis tot i que segueix conservant el so fosc, 
trist i reflexiu del disc anterior, però és obvi 
que els components han madurat junts i són 
capaços de realitzar cançons de la talla de 
‘Crash Years’.

Finalment el 2014 reactiven aquella precisa maquinària de pop 
lluminós amb l’àlbum “Bill Bruisers”, que estaran presentant 
aquest mes de maig a Barcelona dins del Festival Primavera 
Sound i que els consolida com a super grup indie reprenent el 
camí dels seus millors discos, ja que ens trobem davant d’un 
àlbum carregat de delicioses veus que és una explosió de pop 
colorista i una vitalista postal on regnen les melodies clàssiques 
i els arranjaments eufòrics.

Xavi - OIT

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

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

ESTIREN TANT LA CORDA... QUE 
AL FINAL ES TRENCARÀ!
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CINE DE FILS

Com ja hem dit en alguna altre ocasió, 
l’actual govern de  l’Administració de la 
Generalitat està enrocat en fer de l’Ad-
ministració catalana una empresa priva-
da, amb el mínim de funcionaris possi-
bles i que aquests facin de tot, amb els 
mínims drets possibles i amb els salaris, 
com no, quan més baixos millor. Si algú 
pensa que exagerem només cal adreçar-
se  als fets i a les hemeroteques. Des 
de informes fets per “experts” i sobrada-
ment aplaudits per l’actual responsable 
de Funció Pública, on s’aconsellava una 
reforma de l’Administració catalana que 
incloïa una Administració més “flexible” i 
“adaptada als nous temps”, (és 
dir, menys plantilla amb més 
mobilitat horària i geogràfica) 
fins als intents- que ja són fets a 
les presons espanyoles- de pri-
vatitzar la seguretat perimetral 
de les presons. Aquí encara no 
s’ha aconseguit, però temps al 
temps.  Sobre les retallades al 
nostre col.lectiu, així com en les 
pagues extres, drets, etc… no 
cal que ens hi estenem perquè 
és de sobres conegut. 

I ara tenim el sinistre “re-dimen-
sionament de  la RLT” i la modi-
ficació de les ratios per mòdul i departa-
ment dels funcionaris de presons, que no 
vol dir una altra cosa que reduir els funcio-
naris als centres penitenciaris, com també 
vol dir que tots fem de tot (a Brians2 ja 
ho estem veient).  Això és el que s’està 
cuinant ara mateix a la DG i a Funció Pú-
blica, aquestes són les perspectives que 
esperen als treballadors de la Generalitat 
de Catalunya, a no ser que ho aturem. 

Ara anem a Brians2 i veurem com tot 
aquest negre panorama  més amunt es-
mentat es va introduint de la ma de la 
nostra Direcció per instal•lar-se al nos-
tre centre. A l’última reunió dels sindicats 

amb la Direcció, CCOO hem constatat 
el que ja sabíem: una manca de preocu-
pació total per part d’aquesta en relació 
a les nostres condicions de treball. Hem 
vist, també, com es doblega davant de 
les ordres que arriben des de la DG sen-
se el més mínim escrúpol en com puguin 
afectar als funcionaris les decisions que 
prenen. Tampoc ens estranya, la veritat. 
Perquè hi ha coses que no ens quadren: a 
les reunions amb la Direcció sempre ens 
diuen que s’afarten de demanar a la DG 
que els dotin de més personal per cobrir 
les mancances que tenim. Com s’explica, 
doncs, les ganes que han posat en unifi-

car Gabinet i Peculi de cap de setmana 
per, en paraules del Gerent, acabar en 
un futur eliminant les places de Gabinet 
cap de setmana i que Peculi s’encarregui 
de tot?  Com s’explica, si no és per l’obe-
diència als seus superiors a la DG, que 
la nostra Direcció no hagi ofert la vacant 
de OIT matins en l’anterior concurs i que 
la plaça de Comunicacions matí que ha 
quedat lliure, després de l’últim concurs 
horari, es quedi sense cobrir? 

I no oblidem que l’estiu és a tocar. A algú li 
sona allò de “denegació per raons de ser-
vei”? No hem sentit parlar de reforços per 
l’estiu i, de moment, els companys interins 

tenen contracte fins el 30 de juny...
L’explicació de la conducta de la nostra 
Direcció l’hem de buscar en el “sí, senyor” 
a que s’han plegat en les seves relacions 
amb la DG. Repetim: no els preocupa 
gens les nostres condicions laborals, ni 
la qualitat del servei que oferim, ni si els 
interns i les seves famílies estan atesos  
com han d’estar. És igual, només comp-
ten les estadístiques, omplir el llibre de 
serveis i, si passa alguna cosa, ja busca-
rem al responsable...

Però tot això té un preu. A CCOO-Brians2 
creiem que tant la nostra Direcció com els 

capitosts de la DG estan ju-
gant amb foc. Els treballadors 
i treballadores penitenciaris 
portem anys de retallades en 
tots sentits, anys veient com 
l’actual govern de la Gene-
ralitat ataca els nostres drets 
i condicions laborals. No en 
tenen prou, ens volen seguir 
vampiritzant encara més.

Es pensen que la nostra capa-
citat d’aguantar és il•limitada? 
Es pensen que no tenim eines 
per defensar-nos? 

La unitat sindical, tant necessària ara per 
fer front a les agressions que ja patim i 
a les que vindran, és una de les millors 
armes per començar a endegar allò que 
decidim necessari per posar fre a tota 
aquesta impostura per part dels gover-
nants de l’Administració. Com no pot ser 
d’una altre manera, els treballadors som 
els que hem de decidir què fem per co-
mençar a defensar-nos. Com sempre, 
CCOO-Brians2 estarem on estigui la vo-
luntat dels treballadors.
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Coses que mai no es van dir, que es van 
dir d’una altra manera o que ens imagi-
nem que van dir a una pel•li... Algunes 
han quedat ja com a frases que fem servir 
en el dia a dia, per fer veure que tenim 
cultureta, frases arquetípiques que per-
tanyen ja a la consciència col•lectiva.

1. Darth Vader no va dir “Luke, I’m your 
father”. No senyors, la frase en realitat és 
una resposta de Darth Vader, una veritat 
terrible i sospitada i va ser “No, I’m your 
father”. S’assembla, sí, però no és la que 
ens agrada dir posant veu cavernosa.

2. Ni Ingrid Bergman ni Humphrey Bogart 
van dir “Play it again Sam” (“Tócala otra 
vez Sam”). La dita no es pot sentir en tota 
la meravellosa (tot i que per casualitat) 
‘Casablanca’. En realitat Ingrid Bergman 
arriba al Casino de Rick i li diu a Sam: 
“Play it once” (“Toca-la una vegada Sam”). 
Més tard Rick li diu “Play it Sam” (Toca-la 

Sam) i segueix increpant al pobre Sam 
dient-li alguna cosa com “La vas tocar per 
a ella, toca-la per a mi”. La confusió ens 
ve del film (prèviament obra de teatre) de 
Woody Allen ‘Sueños de un seductor’ a la 
qual sí que es pot sentir l’expressió que 
s’ha arribat a mitificar.

3. Rambo mai no va dir “No siento las 
piernas (I can’t feel my legs)”. En rea-
litat a l’escena en qüestió es refereix a 
què no pot trobar les cames d’un com-
pany després d’una explosió (encara més 
“creepy”). La verdadera expressió per tant 
seria “No puc trobar les cames... d’un al-
tre” (“I can’t find his legs”). 

4. “Más madera”, petició reiterada a una 
esbojarrada escena de persecució que 
s’atribueix a la pel•lícula ‘Los Hermanos 
Marx en el Oeste’ que no es va fer servir 
en absolut. En realitat en Groutxo es pas-
sa tota l’estona dient: “Traed madera”.

5. Arnold Schwarzenegger no pot ser re-
cordat per la seva expressivitat com a ac-
tor, per això el personatge de Terminator li 
anava tan bé. A la pel•li ‘Terminator 2’, l’in-
signe actor diu “Sayonnara baby” abans 
de finiquitar per congelació a l’androide 
T-1000. En realitat a l’original en anglès 
es diu “Hasta la vista baby”, però com 
que es fa servir el castellà en l’esmentada 
V.O., al doblatge es va optar per l’expres-
sió japonesa per afavorir el sentit irònic.

Hi ha alguna altra com “Elemental que-
rido Watson” que de manera curiosa sí 
que apareix a versions cinematogràfiques 
però mai a les novel•les originals d’Arthur 
Conan Doyle, curiòs si més no. Però ja se 
sap, acostumem a construir universos de 
petites i grans confusions... Així, our hair 
is shinning  

Rafa Wolfman

En Toni és un company que treballa al CP 
Lledoners i ens realitza La Pedrada men-
sualment per al Talp. També forma part 
d’una pàgina - web www.lledonersforever.
cat - en la qual els funcionaris del centre 
poden expressar la seva opinió amb total 
llibertat d’expressió.

Fa un parell de mesos a ell i a 5 compan-
ys més els hi van arribar unes citacions 
certificades per anar a declarar a la DG, 
ja que sembla ésser que aquesta web 
molesta a més d’un, entre ells, a la Di-
recció i a alguns delegats sindicals que 
no els hi agrada veure reflectit en vinye-
tes “el mangoneo” que s’ han portat entre 
mans amb el tema d’ algunes comissions 
de serveis en l’últim concurs de trasllats 
(JU026).  Arran d’aquesta problemàtica i 
sense donar explicacions als companys 
de “Lledoners Forever”, algun delegat sin-
dical, quan s’estava en ple període elec-

toral, va fer una queixa a la Direcció per 
escrit i aquests ho van passar a la DG. 
Actualment tots els implicats ja han pas-
sat per Inspecció i estan a l’espera de la 
resolució.

Però tothom sap el què vol dir la Llibertat 
d’Expressió?  Està clar que no. La llibertat 
d’expressió és un dret de tot individu a ex-
pressar idees i opinions, i per tant, sense 
censura. A més a més, tothom ha de sa-
ber que és un dret fonamental recollit a la 
Declaració Universal dels Drets Humans.  

Des d’El Talp volem defensar als nostres 
companys de Lledoners i els animem a 
que continuin expressant les seves idees 
com fins ara i en qualsevol mitjà, sigui oral, 
escrit, imprès o mitjançant Internet, ja que 
tenen tot el dret. A més a més, aquests 
companys a finals d’any, amb els dibuixos 
més votats, realitzen un calendari solida-
ri amb la participació de l’Obra Social de 
l’Hospital Sant Joan de Déu i la recaptació 
és dóna íntegrament per a la investigació 
del càncer infantil.

Des de la nostra secció sindical seguirem 
donant suport al Toni i a la resta de funcio-
naris que vulguin expressar lliurement les 
seves idees i opinions. Amb veu alta, clara 
i directa diem: 

Sí A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ!

Secció Sindical CCOO - Brians 2

Sí A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ!



1) Per encetar l’entrevista ens agrada-
ria que ens expliquessis quina és la 
realitat actual dels GSI al nostre Centre.
Som pocs i això es reflecteix sobretot en 
les nits. Hi ha vegades que un sol GSI es 
fa càrrec de dos mòduls, sense poder-se 
moure del búnquer ni tan sols per com-
prar-se una ampolla d’aigua o prendre’s 
un cafè. I si passa alguna cosa, les nits 
que ens falta personal, és un risc que hi 
hagi tan pocs funcionaris disponibles. Jo 
no entraré a valorar si estem millor vistos 
o si tenim més o menys dies de compen-
sació que els GAMV perquè seria entrar 
en una guerra absurda, doncs tothom sap 
que en torns rotatoris hi ha mesos que tre-
balles tots els caps de setmana i això cal 
compensar-ho d’alguna manera.

2) Tenim entès que des de la Direcció 
del Centre us han fet arribar una direc-
triu per la qual heu d’entregar els qua-
drants de guàrdia abans del dia 20 de 
cada mes, és cert això?
Sí, el Gerent es va treure de la màniga 
una ordre en la qual se’ns deia que des-
prés del dia 20 del mes en curs les instàn-
cies es podrien denegar per raons del ser-
vei. Aquest senyor es pensa que “raons 
del servei” és un forat negre en el qual cap 

tot i no ho justifica. Com va passar amb 
els companys als quals els va denegar els 
dies en Setmana Santa per aquest motiu i 
sense donar explicacions, estant dins del 
% que es podien anar i amb el servei de 
sobres cobert. D’aquesta forma s’asse-
gura que té personal suficient i queda de 
conya amb la DG, a costa de denegar els 
dies als seus funcionaris.

3) Us sentiu prou recolzats per la Di-
recció del Centre en el dia a dia de la 
vostra feina?
No. En l’àmbit regimental la majoria de les 
vegades ets tu el que està en dubte i no 
l’intern, és la teva actuació la que es jut-
ja i no el comportament de l’intern. Dóna 
sensació d’impotència que tu portis a un 
intern entre cancel•les i se li pregunti a ell 
què ha passat... Estem bojos? A ells sola-
ment els importa que el Centre tingui bona 
publicitat, que no hi hagin queixes dels in-
terns i que no saltin les estadístiques.
D’altra banda les condicions de treball són 
increïbles. No podem tenir una nevera 
en els búnquers per refredar l’aigua, en 
el cas que hagis estat previsor i te l’ha-
gis portat abans de la nit. I em refereixo a 
quan fa nit en un servei un sol funcionari, 
que últimament passa sovint. Tampoc una 
cafetera, no fos cas que ens fem un cafè 
i ens posem nerviosos... Hem passat nits 
de Nadal i Caps d’any sopant sols perquè 
la nostra Direcció ni es planteja donar-nos 
l’oportunitat d’ajuntar-nos i ni molt menys 
pagar ells els sopars, com es fa en altres 
Centres on els funcionaris s’ajunten convi-
dats per la Direcció per celebrar aquestes 
festes.

4) Ara que ja fa uns quants mesos de 
la implementació del nou Pla funcional 
del Centre, com us afecta en les vos-
tres tasques diàries i quina valoració 
en fas?
Doncs no sé què dir-vos, hi ha mòduls en 
els quals es veu el canvi a millor, com per 
exemple el 14, o l’1. Però hi ha d’altres 
que segueixen igual com el 9, 10, 11, 12, 
2, 3 i 4 i hi ha mòduls que han anat a pitjor 
com el 5. Després tens la mescla que su-
posa ficar en un mòdul de permisos com 
el 6 als psiquiàtrics que no volen a Salut 
Mental perquè se suposa que allí estaran 
tranquils, i en canvi es passen el temps 
provocant als interns que sí que surten.

5) Per últim, ens podries recomanar 
una pel•lícula i una cançó?
‘Ara o nunca’ de Rob Reiner i protagonit-
zada per Morgan Freeman i Jack Nichol-
son. I una cançó, ‘Bohemian Rhapsody’ 
de la banda britànica de rock Queen.

Moltes gràcies pel teu temps, Estrella.

Salutacions i endavant.

Secció Sindical CCOO - Brians 2

Per acostar-nos de primera mà a la realitat diària i conèixer les problemàtiques dels 
funcionaris d’interior del nostre Centre, aquest cop hem entrevistat a l’Estrella

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

LA PENÚLTIMA CACICADA DEL GOVERN CENTRAL 
AQUEST COP, LA FORMACIÓ!

Ara que sembla que el partit que governa 
comença a tenir coll avall que els espe-
ra una llarga temporada de vacances, és 
quan sorgeixen les presses per aprofitar 
al màxim la majoria absoluta que gau-
deixen.
Sembla que la història es repeteix i que 
l’executiu vol acabar la legislatura de la 
mateixa manera que la va començar, 
aprovant reformes en matèria laboral i de 
Seguretat Social, via Reial Decret Llei.
Pels no tan avesats als termes jurídics, 
el Reial Decret Llei és una norma jurídica 
amb rang de Llei, que promulga el mateix 
executiu només en cas d’extraordinària i 
urgent necessitat.
La diferència amb les Lleis és que el pro-
cediment resulta molt més ràpid, i el que 
és millor, evita el debat parlamentari. Tot i 
que requereix una posterior ratificació per 
part del poder legislatiu (Congrés i Senat) 
per esdevenir Llei, aquest només podrà 
convalidar-lo o derogar-lo (però no modi-
ficar-lo).
I ja se sap, quan promous un Reial Decret 
Llei tenint majoria absoluta, a part d’asse-
gurar-te el tràmit parlamentari, t’estalvies 
el diàleg social, el debat parlamentari i a 
sobre l’aproves per via d’urgència.
Doncs bé, tota aquesta explicació és per-
tinent per entendre la darrera “cacicada” 
del govern central per la reforma del siste-
ma de Formació professional per a l’ocu-
pació: l’aprovació del Reial Decret Llei 
4/2015, de 22 de març, per a la Reforma 
Urgent del Sistema de Formació Profes-
sional per a l’Ocupació en l’Àmbit Laboral, 
vigent des de l’endemà a la seva publica-
ció al BOE, el 24 de març.
Aquesta reforma unilateral i urgent que ha 
portat a terme el govern central, suposa 
un canvi radical en el sistema de formació 
vigent fins ara. 
Els anteriors acords de formació profes-
sional per a l’ocupació s’han vingut des-
envolupant fruit de l’acord mitjançant el 

diàleg social, fins a l’arribada d’aquest 
RDL. S’ha de recordar que l’EBEP inclou, 
entre les matèries que han de ser objecte 
de negociació amb la representació dels 
treballadors, els “criteris generals dels 
plans i fons per a formació i la promoció 
interna...” (art. 37) 
Un dels canvis més destacats és la pèr-
dua de protagonisme dels agents socials, 
patronal i sindicats, en la gestió dels re-
cursos econòmics que es destinen per 
part de les administracions a la Formació, 
apostant per a què la gestió d’aquests 
recursos es porti a terme mitjançant pro-
cediments de concurrència competitiva, 
oberta a totes aquelles entitats i proveï-
dors de formació acreditats i/o inscrits. No 
deixa de ser un pas més cap a la privatit-
zació dels serveis públics.
En el nou RDL s’eliminen totes les re-
ferències a un finançament públic sufi-
cient i ajustat del sistema de formació pro-
fessional per a l’ocupació, com es definia 
fins ara.
La Fundació Tripartita (anteriorment ano-
menada FORCEM), és la fundació es-
tatal encarregada d’impulsar i coordinar 
l’execució de les polítiques públiques en 
matèria de formació professional. Fins 
ara estava composada per tres actors 
socials: l’administració de l’estat, a través 
del SEPE (Servicio Público de Empleo 
Estatal), les organitzacions empresarials 
(CEOE, CEPYME) i les organitzacions 
sindicals (CCOO, UGT i CIG) cadas-
cuna amb el mateix pes que les altres. 
Amb la nova Llei de Transparència a la 
mà, l’administració es reserva el 51% en 
termes de representativitat, en totes les 
entitats o organismes dels quals partici-
pa, incloent-hi la Fundació Tripartita que 
passarà a estar controlada en el 51% per 
l’administració de l’estat.
Us preguntareu que té a veure la Funda-
ció Tripartita? Doncs bé, aquesta Funda-
ció estatal, és l’encarregada de gestionar 

els fons provinents de les empreses i els 
treballadors (no oblidem que el 0,10% de 
les nostres nòmines va destinat a aquest 
fons) i que es destinen a les polítiques pú-
bliques en matèria de formació professio-
nal. Per fer-nos una idea del volum dels 
recursos econòmics que va gestionar 
aquesta Fundació, parlem d’aproxima-
dament 1.800 milions d’euros per a l’any 
2013.
La gran excusa del Govern per tramitar 
d’urgència aquest RDL i no comptar amb 
els agents socials a l’hora d’elaborar una 
Llei per a la reforma del sistema de for-
mació professional per a l’ocupació en 
l’àmbit laboral, han estat els casos de 
corrupció apareguts en relació als cursos 
de formació que majoritàriament es van 
donar a  Andalusia, com el Cas Edu, una 
presumpta trama de malversació de ca-
bals públics a través dels cursos de for-
mació i vinculat a la Junta d’Andalusia.
Seguint aquesta mateixa regla de tres, 
hauríem d’iniciar un RDL per canviar de 
dalt a baix tot el sistema polític estatal, tal 
com el coneixem fins ara, ja que segons 
dades del Consell General del Poder 
Judicial, a data de 2013, s’estan investi-
gant 1.661 casos de corrupció política a 
Espanya, dels quals només 20 han estat 
condemnats i han entrat a presó.
En definitiva, la nova Llei, que probable-
ment s’acabarà aprovant, obre el camí a 
la privatització de la formació, a la gestió 
integral de la bossa de diners destinats a 
la formació per part de l’administració de 
l’Estat, o el que és el mateix, al partit de 
torn que ens governi i a la desaparició del 
diàleg social.
Així doncs no toca un altre que lluitar fins 
al final pels nostres drets, si no volem 
acabar pagant per poder fer un curs de 
formació que prèviament ja haurem pagat 
entre tots.
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GSI



 LLUITEM!  LLUITEM!

EL SISTEMA CIRCULATORI DELS CENTRES 
PENITENCIARIS

AUGMENT DE CUES I QUEIXES
 A COMUNICACIONS C/S

El sistema penitenciari és complex com 
l’ésser humà i està format per molts òrgans 
importants; com en el nostre cos, la majoria 
són imprescindibles per mantenir l’organisme 
amb vida. En el nostre cos existeix un circuit 
sanguini que nodreix a tots els òrgans impor-
tants i que transporta la sang imprescindible 
per a la supervivència. En el sistema peni-
tenciari aquest element imprescindible és el 
paper i el circuit encarregat de transportar-ho 
és igual d’important que en el nostre cos. 

La Guàrdia de Règim és la principal via d’en-
trada d’aquesta documentació, a partir d’aquí 
s’inicia un recorregut vertiginós a través del 
Registre on queda constància de tot docu-
ment que entra i surt del nostre Centre. Tot 
seguit es reparteix entre les diferents venes 
i artèries del nostre sistema: Gestió Peniten-
ciària, Oficina de Direcció, OIT i Ajudantia. 
Una vegada arriba a les àrees corresponents 
que gestionen aquesta documentació i treba-
llen amb ella, ja sigui Serveis Mèdics, Tracta-
ment, etc., la documentació sempre retorna 
cap a la Unitat de Gestió Penitenciària on és 
reflectida en l’expedient personal de l’intern. 
Per últim, una vegada gestionada aquesta 
resposta realitzada pel Departament/Profes-
sional corresponent, aquesta documentació 
torna a sortir pel Registre i es finalitza amb 
èxit el circuit de la documentació.

Aquest seria el funcionament perfecte del 
nostre sistema penitenciari. Però, com en els 
humans, tenim “malalties” que estan afec-
tant greument a la nostra salut, sofrim falta 
de personal en tots els àmbits i també amb 
especial importància en el nostre “sistema 

circulatori”, ha faltat personal durant mesos 
al Registre, falta personal a Gestió Peniten-
ciària, en l’Arxiu i en altres departaments im-
portants com és el cas de la OIT (en el que 
darrerament no s’ha cobert una plaça vacant 
des de fa mesos).

Aquesta falta de personal està alentint el flux 
normal de la documentació, ja que es pro-
dueix una sobrecàrrega de treball que afecta 
el normal funcionament del nostre Centre. 
Es pot comprovar en la gestió de permisos, 
informes de classificació, queixes i altres as-
sumptes. Fins al moment, gràcies a l’esforç 
que tots estem realitzant, el circuit segueix 
transportant paper, però, fins a quan podrem 
suportar aquesta càrrega? Perquè, com en 
el nostre cos, a qualsevol moment pot pro-
duir-se un col•lapse que afecti el funciona-
ment del nostre sistema penitenciari, i llavors 
pot ser que sigui tard per a recuperar-nos.

És important que la sobrecàrrega no desbor-
di aquestes vies, perquè estem transportant 
documentació molt valuosa i és necessari 
gestionar-la amb qualitat i sense obstacles. 
El nostre sistema ja fa temps que comença 
a donar senyals de col•lapse; com en els hu-
mans, els remeis pal•liatius moltes vegades 
no són efectius. Si és millor utilitzar mitjans 
preventius perquè no es produeixi una falla-
da del sistema i no cal escatimar esforços 
amb la nostra salut, per què no ho fem també 
amb el nostre sistema penitenciari?
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LA PIULADA
Victòria de CCOO: les compan-
yes de Peculi matí no hauran de 
fer de secretàries del director do-
cent a l’escola del centre.

NO a l’eliminació de les places 
de Gabinet cap de setmana. La 
Direcció del centre col·labora ac-
tivament amb la DG retallant-nos 
places.

Les seccions sindicals de CCOO 
de Brians 1 i 2 es reuneixen per 
col·laborar i lluitar conjuntament 
contra les agressions que pa-
teixen per part de l’administració 
els treballadors dels dos centres.

No a l’assignació sistemàtica 
de funcionaris prestacionals en 
accessos. Si falta personal que 
contractin interins.

La primera imatge dels dissab-
tes i diumenges quan arribem a 
treballar és veure als interns que 
treballen a la cafeteria exterior 
amb els seus mòbils. Sí a la re-
inserció, però no jugant amb la 
nostra seguretat.
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A principis d’any va entrar en funciona-
ment el nou sistema de paqueteria del 
cap de setmana on totes les decisions es 
van prendre sense tenir en compte el per-
sonal que hi treballa. Passat uns mesos, 
ens trobem amb un malestar constant per 
part del seus usuaris, és a dir, els fami-
liars. Aquest malestar ve donat per les 
llargues cues que es formen en aquest 
servei, ja que si abans hi havia 3 funcio-
naris per recollir un paquet al mateix mo-
ment que una comunicació, ara els hi toca 
fer dues files: primer, la de la comunicació 
i segon, la de la paqueteria o a l’inversa. 
El que està clar és que hi ha familiars 
que han perdut 30 minuts d’un vis a vis 
per poder entregar un paquet a l’intern. 
Així doncs, si empatitzem amb ells, ens 
hem de preguntar: hem de perdre temps 
d’un dret que tenim com a familiars d’un 
intern? hem d’esperar més d’una Hora 
al migdia per deixar un paquet? Si ja no 
és una situació agradable, encara ho és 
menys quan els hi roben temps de la seva 
comunicació amb l’intern.

També, cal dir, que aquest nou sistema 
afecta als funcionaris que estan de servei 
els caps de setmana, doncs no és gens 
agradable ni motivant treballar tantes ho-
res en un espai tant reduït i amb aques-
tes condicions, on s’ha d’estar de peu 
força hores consecutives, amb un soroll 
constant, sense ventilació i amb un to de 
veu força alt per fer-se entendre amb el 
familiar, entre d’altres. A més a més, no 
existeix cap tipus de privacitat quan s’es-
corcollen els paquets perquè els familiars 

que s’atenen en aquell moment ho obser-
ven tot. 

D’altra banda, estem farts d’avisar als 
familiars que dins del vestíbul no poden 
utilitzar el mòbil degut a l’alarma social 
amb la qual ens trobem actualment, ja 
per la seguretat de tothom, nosaltres com 
a treballadors públics i ells com a ciuta-
dans que venen a rebre un servei de l’Ad-
ministració catalana. Per tant, si  des de 
Direcció han aconseguit dur a terme un 
nou servei de paqueteria, que comporta 
queixes i més queixes per la pèrdua de 
temps per introduir un paquet i segons 
ells per la nostra seguretat, perquè no 
prenen consciència que per una bona se-
guretat caldria prendre altres tipus de me-
sures? I quines són aquestes mesures? 
Tansols cal que es passegin un dissabte 
o diumenge al migidia o tarda i observin el 
panorama amb el qual ens trobem al ves-
tíbul de Comunicacions i Peculi, perquè 
és molt bonic tenir en compte la seguretat 
d’un paquet però, i la seguretat de les per-
sones? Està clar que per l’Administració 
i per la nostra Direcció som un número 
amb el qual ens identifiquem, anomenat 
NIP (número d’identificació professional), 
i que no els importa si ens fan fotos o ens 
graben mentre realitzem la nostra feina. 
Senyors, nosaltres som treballadors que 
intentem realitzar la nostra feina amb la 
màxima eficàcia i eficiència, però com a 
persones que som no podem controlar 
durant tot el servei la gran quantitat de vi-
sites que rebem al vestíbul durant tot un 
cap de setmana i els moviments i accions 
que aquests poden utilitzar amb els mò-
bils.

Des de la nostra secció sindical, ja fa dies 
que avisem que aquest nou servei pot 
comportar problemes en qualsevol mo-
ment. Hem d’esperar a que passi alguna 
de grossa per tal de solucionar el proble-

ma? Doncs sembla que sí, ja que a la 
nostra Direcció sembla ésser que no els 
hi agrada escoltar, però potser arribarà el 
dia que ho hauran de fer per les queixes 
i denúncies que els hi poden arribar per 
part dels familiars. Així doncs, i tal com di-
ria el teòleg i filòleg Francesc Torralba en 
el seu llibre L’art de saber escoltar: “No 
n’hi ha prou de saber parlar, cal saber es-
coltar! [...] La incapacitat de desinflar l’ego  
és un dels obstacles bàsics a l’hora d’es-
coltar”. En canvi, escoltar és comprendre 
i els treballadors mereixem ésser escol-
tats i no passar desapercebuts, perquè 
qui realment pot aportar idees i solucions 
som nosaltres des del nostre lloc de tre-
ball i només cal preguntar per trobar solu-
cions tots plegats. 
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