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Reunió Horaris Rehabilitació, 11 de febrer 2014 

ELLS TENEN EL PODER,  

NOSALTRES LA RAÓ  

 

Desprès de quatre reunions, estem pitjor que al principi: amb un Acord caducat 

i davant d’uns administradors que no entenen la realitat que es viu als centres 

penitenciaris. La darrera mostra ens l’ofereix la reunió de dimarts passat sobre 

els horaris del personal de rehabilitació. Es va derivar el punt dels horaris de 

rehabilitació a una subcomissió específica, però l’Administració es presenta 

amb la mateixa i inflexible proposta que va plantejar a la Comissió de 

Seguiment: o el torn fix de matí i tarda o el 4x2. Després de 2 hores, la situació 

seguia essent la mateixa: l’Administració no vol ni sentir parlar del manteniment 

del 4x1, pel personal que vulgui mantenir-lo, ni estan disposats a admetre que 

el 4x2 figuri com una opció més pel personal que s’hi vulgui acollir. Res de res.  

Estem cansats d’explicar la situació dels diferents col·lectius de personal dels 

centres: pocs recursos materials, penoses condicions laborals, poc personal i 

deixats de la mà de Deu.  Malgrat això, ni un gram de respecte als sacrificis de 

tot el col·lectiu. Diuen que “valoren” i “reconeixen” l’esforç i dedicació del nostre 

personal, però tot és simulat: per pagar aquest esforç, ells volen fer canvis, 

sense motivar el perquè, sense cap altre argument que aquest: “és que hi ha 

molt desgavell” i hem d’unificar els horaris dels centres. 

Desgavell?   

Des de les seves cadires, les coses es veuen molt bé, fins i tot, els semblarà 

que no hi ha crisi, amb els seus sous. Però aquí baix, al nostre món, el món de 

les presons, el personal d’oficines rehabilitació i interior, són els que fan que dia 

a dia el sistema es mantingui viu, funcioni, tot i que ells, amb les mesures 

absurdes que apliquen, com per exemple la retallada al personal interí 

d’oficines i rehabilitació del 15% de jornada i sou, el no cobriment de baixes i 

jubilacions, fan que l’esforç d’aquests professionals arribi fins a límits tals com 

quedar-se més enllà de la seva jornada per tal que la feina surti. I aquesta és la 

grandesa de tot el col·lectiu: LA FEINA SURT.  

Però, quin és el cost? En quines condicions ha de treballar tot el col·lectiu 

perquè, malgrat les retallades i la desmoralització, la feina acabi sortint?. 
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Malgrat aquestes pèssimes condicions, més totes les retallades que ja patim 

tots els funcionaris de la Generalitat, com això no peta, no poden demostrar, 

que lo públic no funciona, potser voldrien ......... privatitzar-ho? 

Ara aprofiten i volen collar una mica més el cargol. Encara hi ha marge, deuen 

pensar.  Volen que tot trontolli? Ens prenen una paga, empitjoren  les 

condicions laborals, volen empitjorar els horaris dels treballadors penitenciaris, i 

a esperar, a veure si el sistema fa “PUM”.  

Total, si peten les presons, a vostès no els agafarà dins, i sempre ho podran 

carregar a la poca formació dels funcionaris, i ja tenen llum verda per privatitzar 

el servei. 

Barcelona, 14 de febrer 2014 

 

 

 


