
 

 
 

MANIFEST DE LA CONCENTRACIÓ  CONVOCADA PER PROTESTAR PEL 
TANCAMENT DEL CP HOMES ABANS DE L’OBERTURA DELS NOUS CENTRES 

A ZONA FRANCA 
 
 
Les darreres comunicacions internes dels responsables de la Direcció General als 
centres penitenciaris afectats, que van tenir lloc amb posterioritat a la reunió amb els 
sindicats representatius, treuen a la llum les verdaderes intencions de la Generalitat: 
TANCAR LA MODEL ABANS DE LA CONSTRUCCIÓ DELS CENTRES 
PENITENCIARIS A ZONA FRANCA.  EXISTEIX UN PLA EN EL QUAL ESTAN 
TREBALLANT ELS TÈCNICS DE LA DIRECCIÓ GENERAL,  AMAGAT ALS 
TREBALLADORS I ALS SEUS REPRESENTANTS, PER TANCAR EL CP HOMES 
EN UNS MESOS (NO SABEM QUANTS). 
 
El trasllat de més de 500 treballadors suposa un cop al sistema penitenciari català 
d’enormes dimensions, amb efectes devastadors entre els interins (substituts, 
reforços), el personal d’interior, d'oficines i rehabilitació. Afectarà la promoció i 
carrera professional del personal, canvis d'horaris amb l'arribada del personal 
desplaçat del CP Homes a la resta de centres i amortitzacions de llocs de treball. 
 
El Departament podrà prometre que es respectaran tots els llocs de treball, però hem 
de ser conscients que serà una FALSEDAT, igual que ha passat amb altres 
decisions preses de manera unilateral: servei de transport als centres penitenciaris 
quan ha volgut, o quan ha impedit gaudir els dies addicionals de vacances en el torn 
de nit. La promesa de mantenir tots els llocs de treball quedarà en l’aire quan i com 
vulguin. Tinguem en compte que els pròxims mesos i anys el grau de conflictivitat 
política serà molt elevada i les tensions financeres de la Generalitat seguiran sent 
altíssimes, la qual cosa suposarà un augment el risc d’amortització de llocs de 
treball.  
 
Hem d’assenyalar, a més, l’enorme perjudici que causarà als 900 interns que 
actualment acull el CP Homes. Les seves famílies, moltes d’extracció social humil, 
es veuran obligades a desplaçar-se molts quilòmetres per visitar els interns, invertint 
temps i diners. També advocats, entitats i voluntariat.  
 
No podem acceptar el tancament de la Model fins que no es construeixin els nous 
equipaments a Zona Franca. Per aquest motiu demanem a la Generalitat que 
accelerin els tràmits de construcció en els terrenys que s’especifiquen al Conveni per 
a la reordenació dels equipaments penitenciaris. 
 

 
 

LA MODEL NO ES TANCA FINS A LA CONSTRUCCIÓ DELS CENTRES A ZONA 
FRANCA. 

 
RESPECTEM LA DIGNITAT DEL PERSONAL PENITENCIARI. 


