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  L’ ALTERNATIVA
BELLE AND SEBASTIAN és un grup d’indie pop escocès format 
a Glasgow el 1996 i que actualment està integrat per Stuart Mur-
doch (veus, guitarra i teclats), Stevie Jackson (veus i guitarra), 
Chris Geddes (teclats), Sarah Martin (violí, flauta travessera i 
veus), Mick Cooke (trompeta i baix), Bobby Kildea (guitarra i baix) 
i Richard Colburn (bateria). 

El nom del grup el van prendre d’una 
novel•la francesa, convertida en una 
sèrie infantil d’èxit a principis dels 70 on 
es relataven les aventures d’un noi dels 
Pirineus francesos (Sébastien) i el seu 
gos (Belle), que venien a ser una mena 
de Heidi i Boira.

El seu primer àlbum, “Tigermilk”, va ser 
gravat en l’Stow College durant un curs 
de producció musical en què era cos-
tum treure un single. Però com el grup 
disposava de bastantes cançons per omplir un disc de seguida va 
signar pel segell independent Jeepster i ben aviat van tenir llest 
el LP “If You’re feeling sinister” que els va donar la possibilitat de 
debutar el 1997 als EEUU, sent tot un èxit, i el mateix any també 
van ser convidats al Festival BAM de Barcelona.

El 1998 va veure néixer el seu primer gran hit, “The boy with the 
arab strap”, que els va portar a realitzar la seva primera gira mun-
dial i que a més va suposar que per fi la premsa musical anglesa 
reconegués la importància que estava tenint el grup. I l’any se-
güent, com ja es veia a venir, els va ser concedit un Brit Award 
al millor grup novell gràcies als vots per correu electrònic, la qual 
cosa vol dir que encara que no hagin tingut sempre el suport dels 

mitjans, en canvi el públic els ha volgut fidelment fins a conver-
tir-los en el fenomen de la música  indie que avui són. 

La resta de l’any 1999 i el començament del 2000 es van dedicar 
a gravar el disc ”Fold your hands child, You walk like a peasant”  i 
al gener del 2001 el grup decideix tornar a gravar noves cançons, 

com ‘Jonathan David’, i realitzen una 
gira arrasadora per Espanya, Japó, 
Brasil i els Estats Units. Gran part del 
2002 el van passar gravant “Storyte-
lling”,  BSO del film de Todd Solenz i 
la resta de l’any va transcórrer en una 
esgotadora gira que finalitza amb el 
fixatge per Rough Trade Records i el 
llançament del seu sisè àlbum d’estudi, 
“Dear Catastrophe Waitress”. Més en-
davant vindrien “The life pursuit” (2006) 
i “Write about love” (2010).

Belle and Sebastian es caracteritzen pel seu so dolç i impeca-
ble, els seus temes literaris, la seva riquesa instrumental i coral, 
la seva discreció (doncs gairebé no concedeixen entrevistes) i la 
seva alta productivitat musical (la qual cosa no minva la seva qua-
litat). De fet, en els últims anys la seva popularitat ha crescut com 
l’escuma i han estat presents en els més importants festivals d’Eu-
ropa i de la resta del món. I aquest pròxim mes de maig estaran a 
Barcelona (dins del Festival Primavera Sound) presentant el seu 
darrer àlbum, “Girls in peacetime want to dance”.

Xavi - OIT
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FRONT A LES RETALLADES DE 
PERSONAL...

 UNITAT SINDICAL I LLUITA!



 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

FRONT A LES RETALLADES DE PERSONAL, 
UNITAT SINDICAL I LLUITA!

CINE DE FILS: PEL·LIS QUE NO PODEU DEIXAR DE VEURE

La neoliberal CIU, governant de la Gene-
ralitat de Catalunya, segueix enrocada en 
el seu objectiu de reduir l’Administració i el 
nombre de funcionaris que presten servei 
a la societat catalana. A les presons també 
veiem des de fa anys com es va reduint 
cada vegada més el nombre de funciona-
ris, tant d’interior com de tractament o d’ofi-
cines. Aquesta situació s’està agreujant a 
marxes forçades últimament.

A Brians2, a l’última reunió de la direcció 
amb els sindicats per parlar del concurs 
horari anual -si és que se li pot dir així al 
despropòsit del director de reunir als sindi-
cats per informar de les decisions que els 
seus superiors a la DG li  han exigit que 
apliqui al nostre centre pel que fa a perso-
nal, sense possibilitat alguna de maniobra 
ni d’atendre els raonaments de la part so-
cial- ha quedat claríssim que, a partir d’ara, 
l’escenari que ens volen imposar és el 
d’anar perdent places, deixar sense cobrir 
les vacants, aprimar el nombre de funcio-
naris per prestar servei però on les tasques 
a cobrir segueixin sent les mateixes, així 
com també unificar departaments i àrees, 
per tal que tothom faci de tot -com ja està 
passant en alguns departaments- però 
cobrant el mateix i oferint un servei més 
deficient cada vega-
da, alhora d’assegu-
rar-se més presència 
de funcionaris al cen-
tre.

Mas Enric ha d’obrir 
però no amb noves 
places, sinó fruit de 
la  rapinya de les pla-
ces pressupostades 
a tots els centres penitenciaris, fent servir 
aquests diners per obrir la nova presó de 
Tarragona. Dit d’una altra manera: deixar 
sense funcionaris suficients els CP’s ac-
tuals per obrir la nova presó sense gas-
tar-se un duro.  Preguntat el nostre director 
a la reunió abans esmentada si el fet de no 

cobrir les vacants de Brians2 ara existents 
estava motivat en aquest sentit, la seva 
resposta va ser: “això ho dieu vosaltres...”, 
amb el cap cot i la boca petita.

El llibre de serveis, en qualsevol cas, s’ha 
de fer cada dia i s’ha de fer amb el nombre 
suficient de funcio-
naris per cobrir els 
serveis. Però els fun-
cionaris ens agafem 
dies de vacances i 
de lliurança. I l’estiu 
està aquí al costat. 
Solució a la manca 
de personal: dene-
gar dies de lliurança, 
com així veiem a l’ordre del gerent que 
pretén imposar que els quadrants s’han de 
pujar a personal abans del dia 20 de cada 
mes. Després d’aquesta data, seguint amb 
l’ordre del gerent, qui es vulgui agafar dies 
dependrà de les necessitats del servei i 
en qualsevol cas degudament justificat. 
És dir, si després del dia 20 et vols aga-
far un dia has d’explicar els teus motius 
personals pels qual te l’agafes, si te’l con-
cedeixen. Has d’explicar la teva vida per 
gaudir d’un dret? I si després del dia 20 
necessitem un dia o un cicle, què passa? 

Ja ha passat aquesta 
setmana santa passa-
da que s’han denegat 
dies que estaven din-
tre de quadrant pel fet 
d’haver arribat el qua-
drant després del dia 
20.  No es pot fer ser-
vir la manca endèmica 
de personal deguda a 
una política conscient 

de retallar personal de l’Administració per 
part dels seus gestors, com una necessitat 
del servei. 

Ja n’hi ha prou! Si volen retallar el personal  
dels CP’s que s’atinguin a les conseqüèn-
cies, perquè el que no estem disposats 

a aguantar  és  que a sobre  que no  es  
cobreixen les places vacants, a sobre que 
no es contracta als companys  interins per 
reforçar el servei, a sobre que pretenen 
que assumim més càrregues de feina...ens 
volen impedir agafar dies de lliurança i/o 
de vacances que ens pertoquen legítima-

ment. Lluitem contra 
les retallades de per-
sonal i contra les reta-
llades de drets!

Una bona notícia lliga-
da a tot això: tots els 
sindicats amb presèn-
cia al nostre centre ens 
vam  reunir el passat 

dia 10 d’abril i hem vist la necessitat d’unir-
nos per fer front a aquesta situació. Estem 
endegant una campanya per intentar fre-
nar les intencions del govern de CiU i de la 
direcció del centre en la que hem de parti-
cipar tots els treballadors de Brians2.  Però 
no només això: la reunió que vam tenir els 
sindicats del centre va ser la primera pedra 
del que pot ser una unitat sindical estable 
per afrontar els  problemes dels treballa-
dors del centre, per pujar a negociar amb 
la direcció fent un bloc per solucionar tot 
el que calgui. CCOO farem tot el possible 
perquè aquesta primera llavor d’unitat sin-
dical esdevingui un arbre sòlid i potent en 
la lluita pels nostres drets. No escatimarem 
esforços en aquest sentit.

A CCOO-Brians2 veiem les coses com 
sempre les hem vist: si hi ha unitat  en la 
resposta dels treballadors i dels sindicats 
front a les agressions i atacs de l’Adminis-
tració als nostres drets i condicions labo-
rals,  la probabilitat de posar fre i/o d’aturar 
els seus atacs augmenta. Fem que aug-
menti el màxim!
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Hola de nou amics, al número passat us 
parlava amb certa mala llet de pel•lícules 
que us podeu estalviar. En realitat a mi em 
van agradar perquè en el seu dia també 
vaig caure en el parany de la sensibleria 
que ens envolta com una teranyina i ens 
diu que el món pot ser un lloc meravellós, 
cosa que tots sabem que no és, ni ha estat 
ni serà, la qual cosa no és bona ni dolenta.
Avui, tornant al tema us parlaré  de  tres 
films imprescindibles sense els quals no 
és possible, o sí, entendre l’intricat món 
de la cinematografia. Tres visions dife-
rents d’un món il•legible i inintel•ligible.
1.‘El club de la lucha’
Si la frase “Deberías considerar la posi-
bilidad de que a Dios no le caes bien”  us 
sembla poc, què tal “tenemos empleos 
que odiamos para comprar cosas que 
no necesitamos”? Un tipus amb insomni 
(Edward Norton) que passa els vespres 
assistint a associacions i clubs d’ex toxi-
còmans i malalts terminals de tota mena, 
fent veure que és un d’ells, coneix a un 
altre paio fascinant i absolutament amoral 

(Brad Pitt) que l’obre els ulls a alarmants 
veritats, un fabricant de sabó que confec-
ciona de manera casolana robant el greix 
sobrant d’un hospital de cirurgia estètica. 
Sí amics, quan tens una pistola a la boca 
únicament pots pronunciar vocals. 
2.‘Café irlandés (The snapper)’ 
Una pel•li britànica dirigida per l’admirable 
Stephen Frears (Las amistades peligro-
sas, Mi hermosa lavandería, ...) i que fa 
un retrat benèvol, tendre a la vegada que 
impactant, d’una família de classe obrera 
irlandesa, catòlics, davant la situació so-
brevinguda d’una filla soltera embarassa-
da de pare desconegut, d’entrada, i massa 
conegut a la fi. Humor no li falta, en molts 
moments negre, ni dolçor, ni realisme es-
fereïdor de vegades. Recomano la versió 
original, com sempre, pel destacat accent 
irlandès de barri dels actors (és com par-
lar en anglès fent accent com de gitano). 
Interessant quan el pare, al pub evident-
ment, prefereix explicar als amics que la 
nena s’ha quedat embarassada d’un ma-
riner espanyol de nom desconegut que no 

pas admetre una altra possibilitat...
3.‘Apocalypse now’
El millor Francis Ford Coppola adapta 
aquí l’inquietant novel•la de Joseph Con-
rad “The heart of darkness”. Vietnam, un 
oficial (Martin Sheen) té la missió d’endin-
sar-se en les zones més inexplorades del 
país per localitzar el coronel Kurtz (Marlon 
Brando) que s’ha convertit a si mateix en 
una mena d’idolatrat “reyezuelo” que con-
trola el seu propi exèrcit. La jungla és la 
negror de l’ànima quan un vol saber de 
veritat qui som, com som, la civilització és 
una fal•làcia, però la conseqüència més 
desoladora és trobar que no existeix cap 
veritat, certesa, o norma transcendent. Si 
ens deixem emportar, tornarem a aquest 
lloc fosc i salvatge on la moral només és 
una invenció i el poder, el domini i la por, 
continuen sent els mecanismes atàvics 
que ens mouen. Així ho diuen les paraules 
finals d’en Kurtz “The horror, the horror...” 
Val la pena esperar tota la pel•li a l’apa-
rició d’un Brando fugaç i imprescindible. 

Rafa Wolfman

Tots i totes tenim clar el significat literal de 
la paraula extraterrestre, tot i que moltes 
vegades l’utilitzem per referir-nos meta-
fòricament a algú o alguna cosa que s’es-
capa del terrenalment conegut.
Si unim aquest concepte al món de l’es-
pectacle, ens poden venir al cap multitud 
de personatges: pintors, cantants, actors 
i/o actrius, ballarins/es, ... Qui no ha pro-
nunciat mai l’expressió “és un extraterres-
tre” per definir el talent o la vàlua d’un/a 
artista?
Doncs anant una mica més enllà i refe-
rint-nos al món de l’esport, que també es 
pot considerar un espectacle digne d’ad-
mirar, i més concretament al futbol (tot i 
que sóc conscient que molts de vosaltres 
pensareu que no deixen de ser 22 paios 
corrent darrere d’una pilota, intentant in-
troduir un tros de cuir en una porteria) 
com la majoria dels esports, té una part 

d’espectacle, per la plasticitat de les ac-
cions, per l’espectacularitat d’alguns mo-
viments i tocs de pilota, per la capacitat de 
sorprendre amb determinades accions, i 
per l’emoció i els sentiments que pot fer 
aflorar.
D’un temps ençà ha aparegut en l’univers 
futbolístic un autèntic extraterrestre, un 
ésser d’un altre planeta, i aquesta vegada 
no em refereixo al sentit metafòric de la 
paraula.
Un personatge capaç de fer eslàloms amb 
pilota controlada assíduament, driblant 
contraris amb la facilitat de qui camina per 
la vorera i esquiva petits munts de deixa-
lla orgànica, un personatge que fa sota-
nes a cada partit (ja em perdonareu els no 
avesats al llenguatge futbolístic, però una 
sotana és fer passar la pilota entre les ca-
mes d’un contrari), un personatge que ell 
sol inventa jugades inversemblants i que 

fa aixecar al públic dels seus seients, un 
personatge que provoca exclamacions de 
sorpresa i admiració i que fa posar-se les 
mans al cap a gairebé tots i totes aquells 
que l’estan mirant, un personatge capaç 
de fer coses que ningú més en aquest 
planeta pot fer.
Tot això em porta a deduir que es tracta 
d’un ser vingut d’una altra galàxia, i no em 
refereixo a la que tenim a 600 km, sinó 
d’una galàxia a anys llum d’aquí i de la 
resta de mortals.
De vegades penso que quan arriba al ves-
tidor després d’haver ofert un altre recital 
dels seus, es treu la cuirassa que li atorga 
aparença humana i surt la seva aparença 
real amb tentacles al cap i pell verda, com 
sortit de la saga ‘Men in Black’.
De totes totes, un ésser MESSIànic!

Sergi - OIT

L’EXTRATERRESTRE



1) Ens podries explicar breument les 
tasques d’un GAMV i les àrees a les 
quals podeu ser destinats. 
- Les funcions principals dels GAMV són 
complir amb les mesures de seguretat i vi-
gilància: inspeccions, escorcolls, recomp-
tes i requises. Realment podem estar des-
tinats a totes les àrees del centre. Sense 
anar més lluny jo he passat per Peculi, 
Comunicacions, Dert, Salut Mental, etc. 
Actualment estic en el poliesportiu.

2) Quins creus que són els principals 
problemes que teniu avui en dia els 
GAMV?
- Sense ofendre a cap treballador del cen-
tre i a altres categories professionals, els 
GAMV tenim una major implicació que la 
resta de companys, més que res per la 
continuïtat. Estem quatre dies seguits i 
pots observar el canvi de comportament 
d’algun intern: si està més nerviós del nor-
mal, si està col•locat, si està sent extorsio-
nat per uns altres, etc. Crec que en general 
no estem suficientment valorats...

3) Que opines de la dràstica reducció 
d’efectius de GAMV d’un any per l’altre 
(11 places en el concurs horari d’aquest 
any)?
- L’actual Direcció del Centre no fa una al-
tra cosa que reduir personal d’interior i so-
bretot GAMV‘s. Des de la marxa dels com-

panys a Puig de les Basses, cada vegada 
som menys i això comptant que hi ha com-
panyes que estan de baixa de maternitat, 
que s’han anat en comissió de serveis i no 
han estat cobertes les seves places i no 
hi ha intenció de cobrir-les. Amb aquesta 
mesura el que s’aconsegueix és que cada 
vegada siguem menys a interior, posant en 
risc la nostra seguretat i integritat dins del 
centre, i d’això els interns s’adonen.

4) Per acabar, hi ha algun tema que 
creguis important tractar o que no se’n 
parla prou?
-  Sí. M’agradaria recalcar que els GAMV 
ens trobem discriminats, ja que treballem 
la majoria dels festius que cauen entre set-
mana. Sense anar més lluny el passat any 
(2014) vam treballar 17 festius (1 gener, 6 
gener, 25 desembre, etc.) i l’Administració 
només ens dóna 14 dies de compensació 
de festius. A com ens surt el festiu treba-
llat?
Els GAMV som una minoria en compara-
ció dels GSI. Aquest tema mai s’ha tractat 
perquè no interessa, però després de totes 
les pèrdues que hem anat patint, crec que 
ja va sent hora de parlar d’aquest tema. 
Aquest any tornem a tenir negociació de 
l’acord i crec que hauria de tocar-se. Jo he 
realitzat un estudi sobre els dies treballats 
en els últims 5 anys i el greuge compara-
tiu sobre altres col•lectiu és molt alt. Per 

exemple, l’any passat va haver-hi alguna 
guàrdia que solament va treballar 5 festius 
i va rebre 14 compensacions.  

5) Per últim, díga’ns una pel-lícula i una 
canço que t’agradi.
-Una pel•lícula, ‘El intocable’. I una cançó, 
‘Bang bang (my bay shot me down)’ de 
Nancy Sinatra.

Moltes gràcies pel teu temps.

Salutacions i endavant.
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GAMV

Per acostar-nos al dia a dia i conèixer les problemàtiques dels companys de GAMV, hem entrevistat a 
la Rosa que actualment presta servei al poliespotiu del nostre centre.

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

GRÈCIA DESPRÉS DE LES ELECCIONS: 
UNA OPORTUNITAT PER A EUROPA

Els canvis polítics succeïts a Grècia són 
una oportunitat, no només per aquest 
país devastat per la crisi, sinó també per 
una reavaluació i revisió fonamental de 
les polítiques econòmiques i socials de la 
UE, les quals s’han centrat en una auste-
ritat i unes reformes estructurals del mer-
cat laboral que han fracassat.

(...) Insistim una vegada més en la críti-
ca que ja ha expressat moltes vegades la 
CES (Comitè Econòmic i Social Europeu): 
des del principi, les condicions principals 
sobre les quals es va 
acordar que l’ ajuda 
financera a Grècia 
no mereixia l’etiqueta 
de “reformes”. Els mi-
lers de milions d’eu-
ros que van arribar a 
Grècia han estat uti-
litzats, principalment, 
per pagar el deute 
existent i estabilitzar 
el sector financer. Al 
mateix temps, el país 
ha estat arrossegat 
a una profunda recessió, a causa de les 
dràstiques retallades en la despesa pú-
blica, les quals han fet que Grècia s’hagi 
convertit en el país més endeutat de tota 
la UE. El resultat és una crisi social i hu-
manitària sense precedents a Europa.
 
(...) Així doncs, un terç de la població viu 
en la pobresa; l’ estat del benestar està 
molt afeblit;  el salari mínim  interprofes-
sional (SMI) s’ha reduït en un 22% i està 
subjecte a condicions discriminatòries 
per als joves; el sistema de negociació 
col•lectiva ha estat desmantellat i ha aug-
mentat la càrrega fiscal per als grups so-
cials econòmicament més febles i dèbils. 
L’atur és actualment el 27%, mentre que 

entre les persones joves assoleix més del 
50%;  l’accés a l’educació ha estat limitat. 
Actualment, moltes persones ja no tenen 
mitjans per pagar el menjar, l’electrici-
tat, la calefacció o l’habitatge. Una part 
important de la població ja no té cap as-
segurança mèdica i només poden rebre 
aquesta atenció en el cas d’emergències 
mèdiques. Els resultats de les eleccions 
són la conseqüència del fracàs d’aques-
tes polítiques. 

(...) Aquestes retallades i les seves nefas-
tes conseqüències no 
tenen res a veure amb 
les reformes dissen-
yades per abordar els 
problemes actuals de 
Grècia. Cap dels pro-
blemes estructurals 
del país s’han resolt, 
sinó que s’han origi-
nat d’altres. Les polí-
tiques aplicades han 
estat de retallades i 
de destrucció, no de 
reconstrucció. 

(...) Unes veritables i dignes reformes es-
tructurals haguessin ocasionat la creació 
de noves oportunitats de desenvolupa-
ment econòmic en lloc d’empènyer una 
generació de joves altament qualificats 
a abandonar el país. I haguessin abordat 
l’evasió fiscal, l’amiguisme i la corrupció 
en la contractació pública.

(...) Desafortunadament, la nota presen-
tada recentment pels Presidents de la 
Comissió, el BCE, el Consell i l’Eurogrup 
sobre la preparació dels propers passos 
per millorar la governança econòmica no 
ofereix cap perspectiva de canvi d’aques-
tes polítiques fracassades. 

(...) No obstant això, saludem positiva-
ment la petició del President Juncker a 
l’Eurogrup per prendre mesures sobre la 
irreversibilitat de l’euro. Una sortida de 
Grècia - o de qualsevol altre país – de la 
zona euro es traduiria en una crisi finan-
cera que seria perjudicial per als ciuta-
dans de peu i per als treballadors.

(...) És necessari, segons la CES, que 
Grècia i tots els països europeus restau-
rin  un robust i sòlid sistema de relacions 
industrials, negociació col•lectiva i d’im-
plementació per a un creixement sosteni-
ble i d’ocupació de qualitat. Tanmateix, la 
UE també ha de tenir un pla per atacar el 
problema del deute econòmic.

(...) Així doncs, el projecte europeu ha 
de recuperar la seva credibilitat davant 
dels treballadors i treballadores. L’ ETUC 
(Confederació Europea de Sindicats) 
dóna suport a totes les accions que vagin 
en aquesta direcció. 

Resolució adoptada per la CES 
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:813860

Resum i traducció:
Olga - Comunicacions C/S

El passat 25 de gener, la coalició d’esquerra liderada per Syriza va guanyar les eleccions gregues. 
Grècia diu adéu definitivament a l’austeritat.



                         LLUITEM!  LLUITEM!

REFLEXIONS SOBRE LA SEGURETAT EN EL  
MÓN PENITENCIARI

BRIANS 2: NOU DELEGAT DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE CCOO 

“La seguridad no es que las situaciones te 
afirmen que estás seguro, si no que tú afir-
mes a las situaciones cuan seguro estás”. 
(Autor desconegut)

Normalment quan parlem de la seguretat en 
un medi com el  nostre, acostumem a cen-
trar-nos en  aspectes més propis de la tasca 
del servei interior i, a vegades, es passa de 
puntetes per altres paràmetres de seguretat 
que són consubstancials a la nostra feina.

És obvi que la època que ens toca viure és 
molt diferent de la situació de les presons en 
els anys 80 i 90. Actualment els problemes 
solen ser més complexes i més variats i cal 
una visió i un abordatge diferent, amb un 
plantejament rigorós i realista.

Actualment el concepte de seguretat que 
s’utilitza és un concepte plural i integral, on 
no solament els cossos i forces de seguretat 
públiques tradicionals són els principals ope-
radors. En aquest sentit, tant la policia com 
l’Administració de Justícia i les Institucions 
Penitenciàries, són el circuit principal on es 
desenvolupa tota aquesta tasca: preventiva, 
reactiva i finalista.

Per tant, no podem pensar que la nostra tasca 
és aïllada, al contrari, és igual de fonamental 
que la dels altres operadors, ja que en estar 
nosaltres posicionats al final del circuit tenim 
unes circumstàncies i unes necessitats que 
cal abordar. I és aquí on és necessari dema-
nar per al nostre col.lectiu uns mitjans i una 
formació en seguretat molt més acurada que 
la que tenim ara. 

Només  cal  fixar-se  en iniciatives  com  la 
desenvolupada per la PG-M.E. en fer ses-
sions informatives per tractar l’amenaça inte-
grista, en desenvolupar plans d’autoprotecc-
ció amb més mitjans personals i materials.

Nosaltres treballem en la part final, tenim 
unes necessitats pròpies, diferents potser, 
però igualment justificades. No és de rebut 
treballar en un sector on  les diferents estra-
tègies estan  basades en la constant retallada 
de recursos i la necessitat imperiosa d’obrir 
centres al preu que sigui. Hem deixat de ban-
da la qualitat per fixar límits de quantitat per 
sota dels paràmetres raonables.

I tot això afecta sens dubte a la seguretat 
dels mateixos treballadors. No discutim, no 
reflexionem, ni ens plantegem millores per fer 
front a aquests reptes, estem obcecats a treu-
re “suc“ als  recursos humans com a última 
finalitat.

Les ordres i els comunicats són necessaris, 
però sens dubte han de venir acompanyats 
d’altres eines i complements per poder garan-
tir que la nostra tasca, la nostra autoprotecció 
no es quedi per sota de la resta d’operadors.
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LA PIULADA

Volem que la Direcció General 
convoqui el concurs general de 
trasllats amb TOTES les places 
vacants. 

NO volem esperar 4 anys per op-
tar a un concurs general. Volem 
que es respecti el Decret Legisla-
tiu 1/1997 i es convoqui l’esmen-
tat concurs cada any. No volem 
electoralismes 

NO acceptarem que el gerent ens 
imposi les seves notes per res-
tringir els nostres dies de vacan-
ces i de lliurança. Que se’n oblidi.

Tot i haver-se fet obres i diverses 
reestructuracions a la sala de les 
màquines expenedores, conti-
nuem sense disposar d’extrac-
tors que evitin les olors constants 
que es produeixen.

Des d’El Talp us animem a que 
ens envieu les vostres piulades. 
Sigueu contundents però respec-
tuosos. Us les publicarem.

Secció Sindical CCOO-Brians 2

ELECCIONS SINDICALS  DEL PERSONAL LABORAL 
PARTICIPA!

El proper dijous 7 de maig, els treballadors 
i treballadores de la categoria laboral del 
Departament estem convocats per escollir 
als nostres representants. Aquests, durant 
4 anys, tindran la responsabilitat de tre-
ballar per defensar i respectar els nostres 
drets. Així és com ho entenem els repre-
sentant sindicals de CCOO.
D’aquesta manera, els i les laborals estem 
de campanya electoral i els delegats sindi-
cals tenim la missió d’aconseguir el valuós 
i desitjat vot el qual, actualment, ens dis-
putem amb els nostres competidors elec-
torals. 
Els vots es realitzaran en llistes tancades 
i condicionaran la representació del nom-
bre de delegats o delegades que repre-
sentaran, posteriorment, cada agrupació 
sindical als Comitès de Barcelona i Inter-
centres. D’aquesta manera, es podran de-
fensar els drets i interessos del personal 

laboral davant del Departament de Justícia 
entre d’altres.
Des de la secció sindical de CCOO labo-
rals, volem desplegar sense por el nostre 
programa electoral, en el qual fem gala 
dels èxits aconseguits amb el nostre  tre-
ball constant i persistent. A més a més, ens 
comprometem a seguir treballant per millo-
rar totes aquelles carències que existeixen 
i que poden existir durant el dia a dia en la 
nostra feina i entorn laboral, és a dir, volem 
fer una crida per defensar els nostres llocs 
de feina i aconseguir que les nostres con-
dicions laborals siguin dignes i justes.

Els delegats i delegades laborals de CCOO 
al nostre centre són: Blanca, la nostra se-
cretaria general i monitora de F.O; l’Elena, 
especialista en conductors i secció d’ofici-
nes i en Xavi, especialista en riscos labo-
rals i monitor de F.O. També, cal dir, que 

amb els anys hem organitzat una secció 
sindical forta, unida, operativa i compro-
mesa a defensar els drets i llibertats del 
personal laboral. En aquesta secció, for-
mem part més de 30 tècnics i especialis-
tes de qüasi tots els centres penitenciaris. 
Creiem que som nosaltres, els companys, 
els que podem informar i ajudar en les vos-
tres peticions i problemes laborals.

Per tant, el pròxim 7 de maig, participa per 
tal de decidir quines persones, seccions i 
sindicats ens representaran i defensaran 
de la manera més òptima els nostres in-
teressos com a personal laboral. El vot de 
cadascú de nosaltres és molt necessari i 
per aquesta raó, des de CCOO, fem una 
crida a tot el col•lectiu laboral perquè faci 
extensible el seu vot.
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Benvolguts companys i companyes,

Em dirigeixo a vosaltres a travès aquest 
mitjà per a comunicar-vos el meu nomena-
ment com a Delegat de Prevenció de Ris-
cos Laborals del Departament de Justícia, 
a proposta de Comissions Obreres.

A partir d’ara poso a la vostra disposició els 
meus coneixements en matèria de preven-
ció de riscos  laborals (PRL) per treballar, 
conjuntament amb l’Administració, en re-
soldre els problemes que afecten els fun-
cionaris i/o treballadors de la Direcció Ge-
neral de Serveis Penitenciaris.

La primera tasca que he de realitzar és 
aportar el meu gra de sorra a una correcta 
identificació dels riscos laborals que pugui 
haver presents al nostre centre, motiu pel 
qual passaré per totes les unitats i depen-
dències del mateix repassant l’actualitza-

ció de l’Avaluació Inicial de Riscos laborals 
realitzada fa poc pels tècnics superiors del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
(SPRL) del nostre departament. 

Fonamentalment es tractarà de comprovar 
si els espais de treball compleixen la nor-
mativa vigent d’espais de treball, sobretot 
en el relatiu a les condicions ambientals, 
matèria sobre la qual ja estem treballant 
davant l’accident laboral sorgit a l’edifici C i 
les queixes rebudes a la nostra secció sin-
dical per part dels funcionaris i treballadors 
del centre.

També estaré present  al Comitè de Se-
guretat i Salut Laboral de Presons del De-
partament de Justícia, com a integrant de 
la part social, on exposaré els problemes 
que afectin qualsevol centre penitenciari de 
Catalunya i que no es puguin resoldre en 
el centre, ja sigui per falta de mitjans per-

sonals, materials o pressupostaris, per tal 
que les diferents unitats del departament 
que es puguin implicar en resoldre aques-
tes situacions s’impliquin i duguin la seva 
visió per solucionar-les.

Aprofitant que El Talp té una bona difusió 
entre el personal de l’agrupació i que el 
segueixen amb interès molts afiliats i sim-
patitzants de diferents centres m’agradaria 
utilitzar-lo per informar-vos que podeu con-
tactar amb els delegats de prevenció, mit-
jançant el correu electrònic de l’agrupació 
genepresons@ccoo.cat o el telèfon 93 481 
28 34, per a qualsevol tipus de consulta, 
suggeriment o informació que ens vulgueu 
fer arribar.

Fins aviat,

Jesús M-G1 Brians2
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