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    LA PEDRADA

  L’ ALTERNATIVA

Formats el 2003, els EDITORS es van convertir en una de les 
principals bandes del revival post-punk que van assotar els Estats 
Units i Anglaterra a principis del segle XXI. Originalment anomenat 
Snowfield, el grup format per quatre estudiants de tecnologia de 
la música de la Universitat de Stafford – Tom Smith (cantant i gui-
tarra), Chris Urbanowicz (guitarra), Russell Leetch (baix) i Ed Lay 
(bateria) - tots els quals s’havien traslladat a Birmingham després 
de la graduació on van ser molt ben rebuts 
després d’actuacions en diversos clubs i van 
cridar l’atenció de diferents discogràfiques 
britàniques portant-los a signar un contracte 
amb Kitchenware Records.

Amb el debut de la banda, ‘Bullets’, a princi-
pis del 2005, el seu so es va guanyar com-
paracions amb la foscor i les atmosferes 
dramàtiques de bandes contemporànies 
com Interpol i Bloc Party o grups veterans 
com Joy Division i Echo & The Bunnymen. 
El segon single ‘Munic’ els va fer consentits 
de la premsa musical del Regne Unit, i tot 
just unes setmanes després de la seva ac-
tuació estel•lar en el Festival de Glastonbury, la banda va publicar 
un nou senzill anomenat ‘Blood’. El seu LP de debut tan esperat, 
”The Black Room” va entrar al Top Five de les llistes britàniques, 
obtenint discs de platí per les seves vendes i donant lloc a una gira 
pels Estats Units i una nominació al Mercury Music Prize.

El seu segon treball, “An End Has a Start”, precedit pel Top 10 
single ‘Smokers Outside the Hospital Doors’, també va ser disc 
de platí al Regne Unit i els va donar la possibilitat de fer una nova 

gira pels Estats Units i tocar en diferents festivals així com actuar 
de teloners en algun dels concerts europeus del grup nord-ame-
ricà REM. En aquest punt la banda s’havia cansat del seu so i 
van començar a experimentar amb els sintetitzadors i la música 
industrial, i de fet aquest toc electrònic quedarà reflectit en el seu 
següent treball anomenat “In This Light and on This Evening”.

Desitjós d’aprofitar l’èxit, Smith imme-
diatament va començar a escriure ma-
terial per a un quart llarga durada i quan 
va acabar la gira promocional la banda 
tenia suficients cançons noves per en-
trar a l’estudi. Però no estaven satisfets 
amb els resultats inicials d’aquestes 
sessions i a principis de 2012 Urba-
nowicz va abandonar el grup perquè no 
compartia la visió que tenien per al futur 
de la banda. Aquell disc es titularia “The 
Weight of Your Love” i va suposar un 
enfortiment del seu so enfocat cap a un 
rock més ambiciós.

Aquest 2015, els Editors han tornat amb el seu cinquè àlbum d’es-
tudi, “In Dream”, que compta amb la veu de fons de la cantant de 
Slowdive i que inclou els singles ‘No Harm’, ‘Marching Orders’ i 
‘Life is Fear’ i que estaran presentant el pròxim mes de novembre 
a la Sala Razzmatazz de Barcelona.
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“L’èxit polític és per aquells que perceben les neces-

sitats públiques i saben satisfer-les.”

 Friedrich von Schiller, poeta alemany.



 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

LA INCERTESA NO FACILITA LA NOSTRA FEINA!

CINE DE FILS: una altra mega imprescindible - 50 OMBRES DE GREY

‘LA MALEDICCIÓ DELS PALMISANO’. Rafael Nadal

Segueixo amb el meu tema de la manca 
d’imaginació i de voluntat artesanal que 
continuen demostrant els circuits comer-
cials, propensos a la recerca de diners 
que s’obtenen fàcilment en una societat 
voluble i poc compromesa, consumidors 
voraços d’escombraries culturals i lúdi-
ques.

‘50 Ombres de Grey’ és un film del 2015, 
sortida del forn vaja, dirigit per Sam 
Taylor-Johnson (o Sam Taylor Wood) que 
curiosament té un parell de pel•lícules in-
teressants, un biopic sobre John Lennon 
- ‘Nowhere boy’ (2009) - i un altre bastant 
gamberro – ‘Love you more’ (2008) - amb 
punk i sexe. És a dir, infereixo que li do-
nen l’encàrrec, la pasta, l’imposen els ac-
tors i la productora controla tot el rodatge 
per tal que no esquitxi ni una gota de sang 
i a la fi gairebé sigui una pel•li familiar.
El film va despertar expectació arran de 
la trilogia novel•lística que narra les vicis-
situds d’un sadomasoquista de disseny i 

forrat de pasta, això sí molt ben educat i 
considerat amb la dona per la qual s’ha 
obsessionat. Pels que no l’hagin llegit, en-
cara més prescindible que la pel•li donat 
que el film són només dues hores llargues 
de patiment. 

En resum, sadomasoquisme de jardí 
d’infància, actors que no desperten cap 
emoció, sense química possible, diàlegs 
ridículs i escenes de sexe de col•legi de 
monges. Val a dir que Dakota Johnson, “la 
chica”, li posa intenció però el seu parte-
naire, possiblement amb electroencefalo-
grama pla, no li posa fàcil donada la seva 
paràlisi facial i emocional.

Per a més “inri”, no hi ha res inventat o 
llunyanament innovador. Us dono dues al-
ternatives si no us atreviu amb el “porno” 
per qüestions morals que van del mateix 
si més no. Una d’elles, la coneguda ‘9 
setmanes i mitja’ de l’any 1986 amb una 
molt sensual Kim Basinguer (les compa-

racions odioses) i un inquietant Mickey 
Rourke que encara tenia la cara sencera 
per aquells anys. O encara millor, la diver-
tida ‘Secretary’ (2002) amb James Spa-
der, impecable actor, i Maggie Gylenhall 
que amb una mirada transmet infinitament 
més que la pobra Dakota. 

Reflexió: Que el 1986 ‘9 setmanes i mit-
ja’ despertés certa expectació sexual és 
comprensible, però que 29 anys després 
la desperti ‘50 ombres de Grey’ és esfe-
reïdor.

El pitjor és que encara queden dues en-
tregues més de tedi profund i sense l’al•li-
cient que ella es transformi en vampir.

Rafa Wolfman

Una novel•la sobre el destí i la força com-
movedora de l’amor ambientada durant 
les dues guerres mundials. Ambientada 
en un poble del sud d’Itàlia on la destina-
ció de dues famílies, els Palmisano i els 
Convertini, queda unit per sempre quan 
Donata i Francesca, dues joves vídues de 
guerra, es conjuren contra la maledicció 
que persegueix els homes del clan dels 
Palmisano. Aquesta història acompanya al 
lector per un recorregut històric mitjançant 
les idees socials i polítiques que van mar-
car aquella època. 

Els fills d’aquestes dones, Vitantonio i 
Giovanna, creixeran aliens al gran secret 
familiar que els uneix i viuran una infàn-
cia feliç, amb els vinyers, les oliveres i el 
singular jardí de flors blanques de nonna 

Angela com a teló de fons. Fins que s’in-
tueix un nou conflicte armat, la Segona 
Guerra Mundial, i això obliga els dos joves 
a prendre partit.

Rafel Nadal (Girona, 1954) és periodis-
ta, col•labora habitualment en diverses 
emissores de ràdio i canals de televisió 
catalans. Va ser director d’El Periódico de 
Catalunya entre 2006 i 2010.  Ha treballat 
en els principals diaris del país i ha ocupat 
diferents càrrecs de responsabilitat en em-
preses editorials i grups de comunicació.

La Maledicció dels Palmisano s’ha conver-
tit en el llibre més venut durant La Setma-
na del Llibre en Català que es consolida 
com un esdeveniment cultural on s’expo-
sen i es venen llibres editats en català. 

Olga - Comunicacions

Durant l’estiu, hem vist com en les presons 
catalanes s’han donat varis incidents greus 
que han posat en perill al personal, degut a 
la successiva política i presa de decisions 
de retallades.

Ara bé, aquesta situació s’agreujarà o 
minvarà després de les eleccions del 27 
de setembre? Com ja sabeu, poden haver 
canvis en el Govern de la Generalitat de 
Catalunya i esperem que els nous gover-
nants tinguin en compte al gran nombre de 
funcionaris que presten servei en els dife-
rents àmbits.

A Brians 2, la situació actual no inspira cap 
tipus de confiança per al bon funciona-
ment del centre, doncs estem patim cada 
cop més la falta de personal. Hem tingut 
que sobre dimensionar-nos per cobrir-nos 
les espatlles entre tots nosaltres,  realitzar 
serveis sota mínims i essent cada vegada 
més polivalents per tal d’assegurar el dia a 
dia sense incidents. Des de Direcció, fan 
la vista grossa i sembla que l’únic objectiu 
que tenen és cobrir el llibre de serveis, això 
sí,  sense tenir en compte la nostra segu-
retat i el bon funcionament del centre. No 
és d’estranyar  la seva manera d’actuar, 
doncs no són ells els que pateixen la vida 
diària dins dels mòduls. I què dir de la seva 
actuació respecte a 
les eleccions? Cal 
deixar sense acti-
vitats durant tot un 
dia als interns per 
tal de cobrir el ser-
vei durant el 27 de 
setembre? Doncs 
sí, perquè per a la 
Direcció li és més 
fàcil aplicar les or-
dres que provinents desde la DG i no pas 
complir amb els treballadors que trèiem la 
feina. Sembla ser que els conceptes de 
negociació, interacció o diàleg no exis-
teixen en les seves formes de pensar i en 

els seus patrons de conducta. Està clar, 
que és totalment incoherent tancar serveis 
com el poliesportiu durant un dia per co-
brir altres necessitats. I tot perquè ? Doncs 
perquè tenim una Direcció que no té en 
compte la capacitat d’iniciativa, de gestio-
nar, de promoure, 
d’incentivar, de mo-
tivar... amb eficàcia i 
eficiència.

I ara, l’obertura del 
CP Mas Enric al 
novembre? Sembla 
que la cosa enca-
ra pot ésser més 
agreujant del que 
estem vivint. Observem com des de DG 
diuen que el concurs de trasllats general 
no es resoldrà fins mitjans del pròxim any, 
i no serà perquè no hagin tingut temps 
de convocar-lo anteriorment quan des de 
fa dies tothom sap de l’obertura del nou 
centre. Tant que els hi agraden les es-
tadístiques i els números, no ho podien 
preveure? Doncs ara, ens trobem amb 
una altra pífia de l’Administració, la qual 
ens esquitxa a tots. Per una banda, a tots 
els companys que sol•licitin la comissió, 
doncs esperem que la resolució sigui amb 
la màxima transparència tenint en compte 

que no es realitza 
un acte públic sinó 
que es fa virtual-
ment i a cegues. 
D’altra banda, les 
places vacants que 
es deixaran es co-
briran o es suma-
ran a totes les va-
cants ja existents? 
Aquesta resposta, 

solament està a mans dels dirigents de 
l’Administració i com que estem en un futur 
ple d’incerteses doncs només ens queda 
esperar, sí companys esperar, però la pa-
ciència dels que esperen també s’esgota!

Així doncs, estem en un moment de canvis, 
canvis que esperen una resposta per part 
del nou govern, canvis que ens deixen en 
una situació incerta dins del nostre àmbit 
laboral i canvis que poden agreujar encara 
més la situació actual, ja que com tots sa-

bem a finals d’any 
hem de negociar 
pel nou acord del 
nostre col•lectiu. 
Un acord que no 
serà fàcil, però amb 
la nostra força s’in-
tentarà dignificar la 
nostra feina i les 
nostres condicions 
laborals, doncs ve-

nim d’uns anys plens de retallades a nivell 
econòmic, de condicions laborals i de la 
conciliació de la nostra feina amb la vida 
laboral. 

Des de CCOO Brians 2 continuarem llui-
tant per la unitat dels nostres drets i condi-
cions laborals com a treballadors. Des del 
diàleg, les accions i conductes dels nostres 
directius poden canviar sempre i quan ens 
escoltin com a treballadors públics, que tot 
i patir retallades per moltes bandes seguim 
realitzant la nostre feina.
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1) Creus que el col•lectiu d’interins/es 
rep el mateix tracte que els funcionaris/
es de carrera?
-Òbviament que no. I ho justificaré i argu-
mentaré: els funcionaris tenen la possibili-
tat de promoció professional, horitzontal i 
vertical i de mobilitat del seu lloc de treball. 
Recentment s’ha 
publicat un con-
curs de trasllats i 
un gran gruix de 
funcionaris tindran 
la possibilitat (i ho 
celebro) de poder 
acostar-se al seu 
domicili i conciliar 
així la seva vida 
familiar. En canvi 
els interins ja no recordem quan varen ser 
les últimes oposicions.
En la majoria de cossos generals i cossos 
especials (Mossos, bombers,...) anual-
ment es publica una convocatòria de tras-
llat, a diferència del què passa aquí.
Creiem doncs que la possible explicació 
d’aquesta manca de voluntat de regula-
rització de la plantilla mitjançant un con-
curs-oposició rau en la voluntat de poder 
gestionar aquest personal de forma en què 
la institució (DGSP) pot fer i desfer segons 
els hi convingui.

2) Com a interí et sents a gust amb el 
tracte de l’administració?
- Personalment penso que assoliria la ple-
nitud de la satisfacció professional si els 
meus superiors jeràrquics s’interessessin 
a regularitzar els seus treballadors. Sovint 
penso que els hi va bé aquesta situació 
perquè així tenen més facilitats alhora de 
separar algú del servei per una possible 

“inidoneïtat professional o personal”. Ja 
sabem que el procediment disciplinari pot 
variar molt si l’status quo és el d’interí o 
el de funcionari de carrera. Això per llei no 
hauria de ser així, però tots sabem que 
aquesta és la realitat.

3) Quina creus 
que és la princi-
pal problemàtica 
a què han de fer 
front els interins/
es?
- La inseguretat en 
relació al seu dia 
de demà. Cons-
tantment se’ns ha 
anat advertint que 

publicarien convocatòries d’oposicions, 
però resulta que després per manca de 
voluntat, sobretot, i de consens no s’ha dut 
endavant. A hores d’ara veiem que aquest 
fenomen torna a passar, ja que el conseller 
ha signat una oferta de places de l’àmbit 
d’execució penal, però això encara no ha 
estat traduït ni concretat en cap oposició. 
Novament els professionals tornem a viure 
amb aquesta incertesa permanent.

4) Que t’agradaria comentar/denunciar 
en relació als interins/es del Departa-
ment?
- M’agradaria aprofitar aquesta entrevista 
per posar en relleu tot allò que no ens per-
met estar en un pla d’igualtat que la resta 
de funcionaris:
 a) No podem promocionar-nos. Ni horit-
zontalment ni verticalment. Això implica 
moltes coses: si no et pots promocionar, 
consegüentment la motivació i la voluntat 
d’aprenentatge es pot veure afectada (hi 

ha centenars d’estudis que ho avalen).
 b) Dificultats de conciliar la vida familiar 
(no hi ha concursos de trasllats, als quals 
no podríem concursar si abans no es publi-
ca l’oposició) (hi ha gent que a diàriament 
està 3 hores a la carretera) i no té mitjans 
d’acostar-se al seu municipi.
 c) La inseguretat respecte al teu futur pro-
fessional. 
 d) Les restriccions en el gaudiment de la 
totalitat dels permisos, llicències, excedèn-
cies, etc. que tenen els funcionaris de ca-
rrera. 
I un llarg etcètera...

5) Per últim, recomana’ns una pel•lícula 
i una cançó.
- Pel que fa a la cançó justament ara em 
ve al cap ‘Imagine’. I com a pel•lícula, una 
d’actual, ‘Inside Out’. Per aquells que els 
agradi allò relacionat amb la gestió emo-
cional, els hi pot agradar.

Moltes gràcies pel teu temps.
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INTERINS

Per tal de conèixer de prop la realitat dels interins que treballen actualment al nostre Centre, hem 
entrevistat a un d’ells. 

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA  DEL 27S
Sóc plenament conscient que el tema po-
lític, comença a ser un tant “cansino”, però 
això no treu que acabades de celebrar 
unes eleccions de tanta rellevància no 
tractéssim mínimament el tema, ja només 
per la repercussió que tindrà en les nos-
tres vides. M’agradaria fer una ullada al 
panorama polític amb certa perspectiva 
històrica i un mínim d’esperit crític, és per 
això que convido a tots/es aquells votants 
que per inèrcia, per tendència actual, per 
herència familiar o per simpatia personal 
cap a algun/a dels candidats/es, que s’es-
talviïn la resta de l’article.
Doncs bé, en primer lloc trobem la coali-
ció Junts pel s’integrada per una formació 
política de dretes (CDC), una d’esque-
rres (ERC) i entitats i personalitats del 
món civil (Òmnium cultural, ANC, artistes, 
gent del món de la cultura,...) amb la in-
dependència com a punt d’unió. Ara bé, 
cal no oblidar la trajectòria, especialment, 
dels actors polítics. Recordem els cadà-
vers polítics que ha anat deixant CDC pel 
camí (Pujols, Alavedres, Prenafetes, Su-
marroques,...), els nombrosos casos de 
corrupció política, les terribles retallades 
portades a terme en els darrers anys,... 
Pel que fa a l’altre actor polític ERC, amb 
una trajectòria d’esquerres, republicana i 
independentista molt definida; en els da-
rrers anys, i degut al suport donat a l’ac-
tual govern de CDC, ha estat còmplice de 
les retallades socials i la pèrdua de drets 
socials i laborals de tots/es els treballa-
dors/es.
En segon lloc tenim la formació de C’s, 
que encapçalats per rostres amables, re-
presenten la nova opció de la dreta. Ens 
hem de conformar amb el seu repetitiu dis-
curs unionista, les seves promeses i algu-
na aliança política en les passades elec-
cions del mes de maig (Comunitat Madrid, 
PP + C’s i Andalusia, PSOE + C’s), que 
per voler representar la regeneració políti-
ca, no semblaria el millor punt de partida. 
Les seves propostes polítiques són més 
properes a les plantejades pels partits de 
dretes, que no pas als partits que defen-

sen les polítiques socials; tot i incloure en 
el seu programa punts de transparència i 
regeneració democràtica, sense que això 
esdevingui d’obligat compliment o vincu-
lant a posteriori, com qualsevol promesa 
política.
En tercer lloc trobaríem el PSC en clara 
davallada, pel que fa al nivell de represen-
tativitat ciutadana i confiança dels elec-
tors. Un partit en origen d’esquerres, que 
avui dia es situaria més al centre pel nivell 
de les seves propostes. Un PSC, que a 
l’igual que la resta de partits hegemònics, 
ha estat esquitxat en els darrers anys per 
incomptables casos de corrupció política 
i que encara a dia d’avui no ha acabat 
de definir el seu full de ruta pel que fa a 
Catalunya, en gran part degut a la seva 
diversitat interna. La seva aposta federa-
lista i de reforma de la constitució sem-
bla més una mesura d’emergència per no 
acabar perdent el seu status quo de partit 
hegemònic.
En quart lloc trobem a Catalunya si que es 
pot, integrada per, Podemos, ICV, EUiA i 
EQUO, amb el nexe d’unió: justícia so-
cial i polítiques encarades cap als més 
desfavorits. També, a l’igual que C’s, són 
formacions sense experiència en ges-
tió pública, com a formacions polítiques, 
a excepció d’ICV que va formar part del 
Tripartit amb més pena que glòria. El seu 
punt de partida és, el sempre controvertit 
programa electoral (en referència a tots 
els programes electorals), ja que, com diu 
el refranyer espanyol “ del dicho al hecho, 
hay un buen trecho”. Potser la seva inde-
finició en l’eix central de les eleccions del 
27S, eix central per obra i gràcia dels ma-
teixos partits polítics que en postular-se 
tots cap a un costat o un altre, els ha pe-
nalitzat especialment.
En cinquè lloc trobem al PP, que viu un 
degoteig constant de casos de corrupció 
política, que com a nans li creixen per tot 
el territori espanyol. Te el privilegi, con-
juntament amb CDC, de ser dos dels par-
tits amb responsabilitats de govern amb 
causes judicials obertes per finançament 

il•legal dels seus respectius partits. Una 
cosa normal en un país com aquest, però 
inadmissible en qualsevol país amb un 
mínim de trajectòria democràtica i decèn-
cia política. Sumant això a la gestió de la 
crisis, despotisme centralista i manca de 
principis democràtics, ens dona com a re-
sultat un líder polític capaç de definir un 
got com un got i un plat com un plat.
I en darrera instància trobem a la CUP, 
un partit obertament independentista, 
laic, anticapitalista, republicà i de base 
popular. Partit d’origen més municipalista 
on les propostes i les actuacions sempre 
són més concretes, particulars i de curt 
recorregut, precisament per l’àmbit d’ac-
tuació que ocupa. Precisament és aquest 
àmbit més local, la seva radicalitat en te-
mes econòmics i anticapitalistes i sobre 
tot la seva vessant antisistema, el que 
pot arribar a crear més reticències entre 
els electors a l’hora de dipositar la seva 
confiança. Això i el fet de no ser polítics 
“professionals” fa que no siguin vistos per 
la majoria de votants com una opció de 
govern fiable.
Però això només és una opinió personal, 
una opinió que pot ser compartida o no, 
fins i tot poc rellevant perquè és l’opinió 
d’un ciutadà qualsevol que no te influència 
en temes d’opinió política. D’algú que no 
té el poder de repetir fins a la sacietat dis-
cursos d’un color polític utilitzant els mit-
jans de comunicació per emetre i difondre 
l’estadística de torn, la realitat adulterada 
o la por momentània segons convenièn-
cia, per tal de crear una opinió al punt just 
per ser digerida. Així que vosaltres matei-
xos, doneu-li la credibilitat que cregueu 
convenient. Només us demanaria que a 
l’igual que feu quan aneu a comprar un 
cotxe o una tele; informeu-vos, compareu, 
contrasteu i finalment decidiu-vos per una 
opció; no ho deixeu en mans dels pro-
fessionals de l’engany i la manipulació. 
Sigueu actors principals de les vostres 
pròpies opcions polítiques.

Sergi - OIT



                         LLUITEM!  LLUITEM!

I ARA, QUÈ ENS ESPERA? LA PIULADA

Fem una crida per als nomena-
ments públics i no telemàtics. No 
juguem amb el principi de trans-
parència, objectivitat, mèrits i ca-
pacitats del nostre col•lectiu! 

Direcció autoritza el “cinema 
d’estiu” després del recompte de 
la nit en alguns mòduls i fa que-
dar a funcionaris del torn de tarda 
per evitar aldarulls.  

Com cada any per aquestes da-
tes la Direcció del centre decideix 
que a partir d’ara està prohibit 
que faci calor i desconecta els 
aparells d’aire acondicionat. 

Ja n’hi ha prou de marejar tant  
la perdiu sobre el concurs de co-
mandaments de 2008! Passa el 
temps i l’Administració no dóna 
cap resposta als comandaments 
afectats. Recordem que les sen-
tències estan per complir-les i no 
per guardar-les dins d’un calaix.
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[...] i el gaudiment dels drets del personal.  
Hem de posar en marxa una veritable pro-
moció professional, tant vertical, com ho-
ritzontal. Que es convoquin concursos de 
trasllat amb la totalitat dels llocs vacants, 
per garantir estabilitat en la plantilla. Ins-
taurar processos objectius per a les ads-
cripcions provisionals. També convocar els 
processos selectius que queden pendents: 
tant de rehabilitació, com del cos tècnic 
d’especialistes (que permeti reduir el nom-
bre d’interins). S’ha d’aconseguir la implan-
tació d’una situació de segona activitat per 
raó d’edat sense pèrdua de drets.

Com veus la posició de la resta de sin-
dicats front a tots els problemes actuals 
que hem d’enfrontar els treballadors pe-
nitenciaris?

Hi ha problemes que són comuns a tot el 
col•lectiu del personal penitenciari, al mar-
ge d’ideologies o sensibilitats. L’Administra-
ció començarà a preocupar-se quan tingui 
davant un part social amb unes reivindica-
cions clares i comunes. Hem d’aconseguir 
conscienciar el col•lectiu de la seva força i 
de la seva capacitat de mobilització. Hem 
de recuperar l’esperit reivindicatiu i mobi-
litzador.  

Si haguessis de fer una llista del que 
haurien de ser les principals preocu-
pacions del col•lectiu de treballadors 
penitenciaris en un futur proper, per on 
començaries?

Com hem comentat abans, a banda de rei-
vindicacions concretes, hem de ser cons-
cients de la nostra força, tornar a recuperar 
l’esperit combatiu en defensa de la dignitat 
i millora del nostre col•lectiu. L’Administra-
ció ha intentat que ens convencem a nosal-
tres mateixos que no tenim aquesta capa-

citat (per por o per comoditat), però no és 
així. Hem de plantar cara a aquesta idea i 
demostrar que estem disposats a lluitar per 
defensar els nostres drets. 

Com a treballador de Brians2, quins són 
els problemes més importants que pa-
teix, per tu, el col•lectiu penitenciari del 
nostre centre?

Els centres penitenciaris de Catalunya pa-
teixen un conjunt de problemes comuns 
fruit de les polítiques de retallades del Go-
vern, del Departament de Justícia i de la 
Direcció General.
Els últims anys,  els nostres dirigents han 
entrat en una espiral d´atacs continus als 
serveis públics i de manera especial s’han 
acarnissat amb els treballadors.  La vigilàn-
cia, el tractament i les oficines només se 
sostenen per la professionalitat dels treba-
lladors que treballen als centres i es tren-
quen la cara per un model ensorrat que mai 
sembla tocar fons. 

Brians 2 té l’afegit d’algunes particularitats 
o dinàmiques específiques: 

En primer lloc, tots recordem la seva inau-
guració, l’electoralisme va ser la primera 
malaltia que avui en dia encara paguem 
els treballadors, tenim obres pendents que 
no s’han portat a terme gairebé 10 anys 
després. En segon lloc,  tindríem el di-
mensionament i l’incompliment metòdic de 
la relació de llocs de treball (RLT) que va 
fixar el mateix departament, l’organització 
del centre i estructura fa que sigui especial-
ment sensible a les carències de personal 
o supressió de treballadors. En tercer lloc; 
destacaria les polítiques de gestió i dinà-
miques de treball imposades  per Direcció 
General, el desconeixement del medi i de 
la realitat de cada lloc de treball fa que 

tractin d’implantar models d’altres col•lec-
tius o idees poc o gens contrastades en 
interès propi, les Direccions de molts cen-
tres claudiquen de manera errònia i moltes 
vegades els treballadors han de renunciar 
al que amb anys d’esforços i experiència 
han aconseguit, els treballadors denuncien 
que o no se’ls escolta o que si se’ls escol-
ta, se’ls ignora. Les condiciones laborals 
de tots els col•lectius, són les pitjors dels 
últims anys, en el frenesí d’atac a l’àmbit, 
fins i tot van contra el que no té cap impac-
te econòmic, serien clars exemples entre 
d’altres les traves a la formació que posen 
als treballadors tractant de fer que renun-
ciïn i les denegacions per conciliació fami-
liar per treballadors amb fills menors de 12 
anys.

La falta de respecte als treballadors, la 
passivitat i la inoperància davant els pro-
blemes que denunciem i que han sorgit 
aquests anys són cada cop més difícils de 
solucionar.

La fiscalització i reducció a números de tot, 
provoca que s’estiguin assumint polítiques 
insostenibles a llarg termini. Els treballa-
dors sostenim les batzegades fins que el 
sistema digui prou, i amb aquestes impo-
sicions i maneres de fer pot ser molt aviat.                                          
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Després d’un estiu amb greus incidents als centres penitenciaris, manca de 
personal, publicació d’un concurs que no ofereix totes de les places vacants, 
unes eleccions que canvien el marc polític... Quina situació ens espera a curt i 
llarg termini al nostre col•lectiu?

Per conèixer aquesta situació hem entrevistat en Joan, el responsable d’orga-
nització de l’agrupació de presons de CCOO, i en Carlos, company del centre i 
de la Secció Sindical de CCOO a Brians 2. 

Passat l’estiu, quines són les tasques més 
importants que , al teu parer, ha d’afron-
tar l’agrupació de presons de CCOO i el 
col•lectiu penitenciari en general en els 
propers mesos?

Hem de fer front a l’Administració i la seva 
intenció d’aplicar les seves previsions de per-
sonal pel 2020, en relació al dimensionament, 
tant del personal d’interior, com el d’oficines i 
rehabilitació, dels centres penitenciaris. Molts 
centres estan en una situació insostenible. 
També hem de donar la 
batalla per a recuperar 
els drets que ens han 
arrabassat en els últims 
anys, i que han afectat 
especialment al col•lec-
tiu penitenciari. Tenim 
una part substancial del 
col•lectiu de comanda-
ments de règim interior 
afectada per la ino-
perància i mala gestió dels responsables del 
Departament.

Després d’anys de retallades als treballa-
dors públics catalans per part del govern 
de CiU, creus que pot canviar alguna cosa 
al nostre favor amb les eleccions del 27-S?

És difícil que sigui pitjor que amb el govern 
actual. Hem de revertir la creença dels ac-
tuals responsables de que el personal de 
l’àmbit penitenciari té una situació privilegia-
da respecte al personal de cossos generals i 
d’altres cossos específics. Hem de  dignificar 
la nostra feina i les condicions dels nostres 
treballadors i treballadores.

Queden dos mesos de vigència per a co-
mençar a negociar el proper acord. Quins 
creus que poden ser els punts més con-
flictius d’aquesta negociació?

Hem d’esperar a veure com evoluciona la si-
tuació política, perquè de ben segur hi haurà 
conseqüències en les diferents conselleries 
i en els seus equips responsables. Esperem 
que, després d’aquestes eleccions, el go-
vern rebaixi la seva voracitat retalladora, tant 
a nivell de personal, com de drets. Fins ara, 

els aspectes objecte 
de negociació s’han 
afrontat, per part de 
l’Administració, amb 
voluntat restrictiva. 
Inclús els aspectes 
que no formaven 
part de la negocia-
ció, com per exemple 
la flexibilitat per fills 
menors de 12 anys 

pel personal de rehabilitació i administració, 
han quedat afectats. O el permís per a partici-
par en jornades electorals. La disjuntiva per a 
l’Administració ha estat sempre la mateixa: o 
minva o supressió de drets.

Pots avançar, ni que sigui aproximada-
ment, algunes de les reivindicacions de 
CCOO pel proper acord?

Tenim reivindicacions que venen de lluny: in-
corporació del PRP al complement específic, 
per acabar amb el xantatge que sempre fan 
servir. Aconseguir fixar unes ràtios de perso-
nal que permetin garantir la seguretat dels 
centres, dels nous i dels que ja funcionen, [...]


