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  L’ ALTERNATIVA

SUPERSUBMARINA és una banda originària de Baeza (Jaén) de 
pop rock independent que de mica en mica es va consagrant en 
el panorama musical espanyol gràcies a una personalitat i un so 
inconfusibles.

Formada per quatre amics anomenats José Chino (veu i guita-
rra), Jaime (guitarra i cors), Pope (baix i cors) i Juanca (bateria), 
els seus primers passos els van donar el 2005, 
quan es reunien per tocar i passar el temps, però 
ja amb la idea d’arribar a tenir el seu propi grup. 
Gairebé sense recursos econòmics, els inicis no 
van ser gens fàcils a causa de la impossibilitat 
de comptar amb els instruments adequats. En 
una de les ocasions en que quedaven per tocar, 
van introduir a un dels temes un arranjament de 
sintetitzador que recordava al so del mar. D’aquí 
va sorgir la idea del nom de la formació i, unit a 
un gran esforç per la seva part, va marcar l’en-
lairament dels andalusos.

El seu so particular i la seva indiscutible química 
sobre l’escenari han fet de Supersubmarina un 
grup fonamental en els circuits indies. Així, han 
compartit actuació amb grups i músics tan consagrats com Pe-
reza, Vestusta Morla, Lori Meyers, Russian Red, Marlango i Iván 
Ferreiro.

L’any 2009 va ser clau en la seva carrera, ja que van veure la llum 
els seus primers EP, “Cientocero” i “Supersubmarina”, editats per 
Sony Music. A més, van col•laborar en l’àlbum benèfic “X 1 Fin – 

Juntos por el Sáhara” en el qual van interpretar una versió al costat 
de l’actriu argentina Sabrina Garciarena. I un any després van pu-
blicar el que seria el seu primer llarga durada, “Electroviral” (2010). 

El 2013, i després de la presentació de “Santacruz” (2012), van ini-
ciar una llarga gira que incloïa la intervenció en importants festivals 
nacionals i internacionals. Aquest mateix any van ser triats entre 

més de 3.000 bandes emergents de tot el món 
per actuar als Estats Units després d’inscriure’s 
en el Sounds from Spain SXSW. La seva pro-
jecció ja era imparable. I prova d’això és que 
van ser nominats com a Millor grup emergent 
de 2012 per la revista Rolling Stone.

Al setembre de 2014 van presentar el seu ter-
cer disc d’estudi, “Viento de cara”, que suposa 
l’àlbum més variat de la seva carrera, ja que 
es permeten temes més rockers o jugar per 
primera vegada amb ritmes llatins, però sense 
abandonar les seves característiques melo-
dies. I com avançament del mateix van llançar 
un original i estiuenc videoclip del tema ‘Arena i 
sal’, que es tracta d’una cançó amb un so fresc 

i positiu i que suposa tota una injecció d’energia pop al seu estil 
habitual.

I pels que no us els vulgueu perdre en directe, aquest mes estaran 
actuant a la Sala Razzmatazz de Barcelona.

Xavi - OIT

SI LLUITES... POTS PERDRE
SI NO LLUITES... ESTÀS PERDUT!

Enric Colet, Secretari General de Justícia - Aquest es el Sr. que ens ha intentat censurar El Talp.



 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

Hamburg, 1947. Quasi tota la ciutat és 
una muntanya de runes, les deixades pels 
bombardejos aliats durant la 
segona guerra mundial, aca-
bada fa no res. La part de la 
ciutat que no està en runes 
està ocupada pels soldats 
anglesos, administradors de 
l’ordre i de la vida a la ciutat  
ocupada. No funciona res, 
no hi ha pràcticament aigua 
potable en tota la ciutat, els 
talls de llum són constants, 
l’alimentació es basa en les 
miserables cartilles de ra-
cionament, el mercat negre, 
prohibit pels aliats, aflora per 
tot arreu i  és la única ma-
nera d’aconseguir  els bens més bàsics.            

Els trens que  arriben a la ciutat venen 
abarrotats amb refugiats de l’est i soldats 

alemanys escapats del cap-
tiveri soviètic. Els soldats 
aliats responen amb foc a 
qui veuen pel carrer després 
del toc de queda. A més, es-
tem en un dels hiverns més 
gèlids del segle.

Aquest és l’escenari en que 
l’inspector d’homicidis Frank 
Stave, un dels pocs a le -
manys  de la ciutat a qui 
els anglesos deixen  portar 
armes de foc, un ajudant i 
un oficial anglès imposat per 
controlar les investigacions,  

s’enfronten a un assassí en sèrie que es 

dedica a deixar cadàvers despullats per les 
runes de la ciutat. Les investigacions, en 
aquestes circumstàncies  gens fàcils,  por-
taran a descobrir secrets i mentides  d’ocu-
pants i ocupats i, sobretot, a mostrar-nos 
la realitat d’una Alemanya de postguerra  
en l’inici de la Guerra Freda.  Una novel•la 
policíaca basada en fets reals i una  lliçó 
d’història alhora per gaudir.

K. Tela  Futaré

EL ASESINO ENTRE LOS ESCOMBROS (HAMBURGO, 1947) MANCA DE PERSONAL A BRIANS 2: SOLUCIONS JA!

Hola amics amants del setè art. Avui un 
clàssic de visió ineludible per a tots aquells 
que els hi agrada somiar, que conserven el 
romanticisme adolescent intacte i que a la 
vegada no els manca l’afició al gaudiment  
de l’humor més absurd. ‘The Princess Bri-
de’ (1987).

Sembla un clàssic conte de fades, amb 
duels amb espases, gegants, bruixes, en-
canteris i per suposat una història d’amor 
d’aquelles capaces de travessar temps i 
espai, de fer front a les més temibles di-
ficultats i malifetes del destí i dels dolents, 
que ho són i molt. De fet ho és, tot això, 
però a la vegada, sense perdre gens de 

romanticisme i d’acció, les situacions ab-
surdes se succeeixen i ens deixen mag-
nífiques gotes d’humor estil Monty Python 
amb edulcorant, i moments que esdevin-
dran mítics com la frase “Me llamo Íñigo 
Montoya, tu mataste a mi padre, prepárate 
a morir” o el joc d’enginy entre el venecià 
Vizzini (Wallace Sahwn) i Weasly (Cary 
Elwes) per endevinar a quina de les dues 
copes es troba el verí.

Banda sonora de Mark Knopfler, secunda-
ris de luxe com Billy Cristal o Peter Falk, 
destra direcció de Rob Reiner (‘Algunos 
Hombres Buenos’) i una encisadora Ro-
bin Wright, la princesa Buttercup, fan que 
aquesta peli basada en un llibre publicat 
el 1973 pel guionista i novel•lista Willian 
Goldman sigui un dels clàssics dels 80 
considerats, especialment als USA, com 
una pel•lícula de culte.

Rafa Wolfman

CINE DE FILS: The Princess Bride

El passat 20 de novembre a la comissió 
de Justícia del Parlament, el Conseller de 
Justícia, acompanyat de la directora del 
CIRE i del Director General de Serveis 
Penitenciaris, va tenir la gosadia d’afirmar 
que la ratio interns/funcionaris estava en 
1,9. Per sustentar aquesta afirmació, feia 
servir la RLT (Relació de Llocs de Tre-
ball). Per tant, segons el conseller, no cal 
incrementar les plantilles dels centres pe-
nitenciaris,  ja estem bé com estem llevat 
d’algun retoc puntual.

És curiós com es fan servir les eines de 
les que un disposa en funció de la conve-
niència. Pel conseller de Justícia, la RLT 
va a missa, segons es desprèn de les 
seves afirmacions, doncs és la RLT l’eina 
utilitzada per sustentar-les. En canvi, en el 
nostre centre, i en paraules dels diferents 
membres de la direcció, la RLT és una 
“eina orientativa que no es pot agafar al 
peu de la lletra”.

La direcció del nostre centre són subordi-
nats  del conseller Gordó i, per tant, si la 
RLT val pel conseller  també hauria de va-
ler per la direcció del centre. Quan CCOO 
ens tornem a reunir amb la direcció i fem 
servir la RLT per defensar les places del 
nostre centre que estan sense cobrir, els 
hi direm que fem servir la mateixa eina 
que fa servir el seu  superior jeràrquic per 
argumentar el que li dona la gana. A veure 
quina cara posaran.

En qualsevol cas el que volem deixar clar 
amb els paràgrafs anteriors és que el con-
seller menteix, s’inventa una realitat que 
no existeix -que la ratio de funcionaris és 

la òptima- perquè realment la RLT se la 
passen pel folre, i que, diguin el que di-
guin, tenim un problema de personal a tots 
el cp’s que s’agreuja cada dia que passa i 
que els responsables de personal de l’Ad-
ministració es neguen a solucionar.  Els di-
ners que hi ha a la Generalitat prefereixen 
gastar-los en, per exemple, subvencionar 
escoles d’elit privades amb diners pú-
blics, o pagar dietes escandaloses als alts 
càrrecs, en lloc de dotar de personal sufi-
cient els cp’s catalans o allà on faci falta.  
Això si que és un fet comprovable.

I la direcció del nostre centre, que fa per 
fer front a aquesta manca de personal?  
Res, doncs com subordinats  del conseller 
Gordó el que han de fer és callar i obeir, 
que per això els hi paguen i estan on es-
tan. Però no és exacte dir que no fan res. 
Si que fan alguna cosa: empitjorar la si-
tuació, ja de per si complicada degut a la 
manca de personal generalitzada en tot el 
nostre col•lectiu, amb la seva ineptitud per 
organitzar  els serveis amb la poca planti-
lla que tenim.

Fem quatre pinzellades del que està pas-
sant a Brians2  pel que fa al personal. 

Ho hem dit en un altre lloc, però no està 
de més recordar-ho: els nadals passats 
només han estat aptes per trilers i encan-
tadors de serps. Tenim una direcció que 
nega formalment horaris fora dels acords 
establerts però pel darrera se n’inventa 
uns altres. Es manipulen horaris en be-
nefici d’uns pocs. Per un altra costat, s’ha 
convertit als interins en mà d’obra “d’usar 
i llençar”. Es compensen festius com si 
es tractés de les rebaixes, un mercadeig 
d’oferta i demanda: un festiu val dos dies 
a primera hora del matí i cinc dies de 
compensació minuts abans de  tancar el 
llibre de serveis. Les nits no estan exemp-
tes d’aquest  joc. Fa uns anys ningú no 
podia taxativament canviar  l’últim dia de 
doblatge (tarda/ nit) per un matí/tarda  ar-

gumentat amb les diferències horàries 
entre el matí i la nit; avui es deneguen 
les nits als funcionaris que les sol•liciten 
como A/P o CF que després es canvien  
per matins. En l’apartat de formació s’han 
denegat cursos compensables  amb l’únic  
fi que ningú fes ús de les compensacions 
horàries en els terminis establerts amb els 
nadals a la vista.

Com es pot veure aquí val tot.  Què dir 
dels mínims que estem veient a interior 
amb mòduls amb més de 100 interns i 
dos funcionaris de servei, en ocasions no 
habituals,  als que es bombardeja amb 
instruccions i ordres de Direcció que els 
converteix en buròcrates que han d’assu-
mir responsabilitats que no els hi pertoca.

El que no pot fer la nostra direcció és, per 
arreglar els problemes de personal que 
patim, contentar-se en trucar a la DG  de-
manant més personal com a tota solució 
al problema i, alhora, restringir drets com 
el de la formació per sortir del pas amb la 
manca de personal,  permetre i fomentar 
les diferències entre funcionaris amb  els 
amiguismes i no moure cap dit per arreglar 
els problemes organitzatius i de distribució 
dels pocs efectius que pateixen molts de-
partaments i col•lectius del centre,  proble-
mes aquests que venen de lluny.                   
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1) Per encetar l’entrevista, tot i que en 
línies generals coneixem les funcions 
principals que desenvolupeu al vostre 
departament, ens podríeu dir quines 
tasques més, no tan conegudes, realit-
zeu? 
- Cada intern té un compte de peculi (igual 
que un compte de banc). Es tracta tot el 
relacionat amb els diners d’aquests comp-
tes, tot individualitzat: fer les compres, pa-
gar responsabilitats civils, gestió de girs 
tant de sortida com d’entrada, transferèn-
cies vàries, paradetes de la Mercè, St. 
Jordi..., moviments que fan els jutjats, in-
formes que demanen els jutges, gestionar 
les indigències, canvis d’assignació, evitar 
que els interns tinguin més de 100 euros 
a la clau d’economat, liquidacions amb el 
CIRE, gestió de les pensions que cobren 
els interns, comptes trimestrals, imprevis-
tos... I tot s’ha de portar al dia i fer el qua-
drament de caixa dues vegades al dia. 

2) Els últims mesos heu patit una alte-
ració en els vostres horaris de treball 
provocats per la manca de personal, 
ens podríeu explicar en què va consistir 
i com us va afectar?

- El problema de Peculi, igual que en d’al-
tres departaments, és que es fa una feina 
molt específica en la que fa falta una for-
mació molt llarga i un rodatge per poder 
afrontar una jornada laboral tot sol. També 
està el problema de quadrar la caixa i fer-
se responsable dels diners que hi ha. No 
tothom vol fer-se responsable i no tothom 
serveix per això. S’ha d’ésser molt metòdic 
i escrupolós amb els diners.
 A Peculi hi ha tres torns: matí, tarda i cap 
de setmana. El cap de setmana hi ha dues 
persones, si una té la mala sort d’estar de 
baixa i l’altra s’ha d’agafar vacances... te-
nim un problema. El mateix passa a la tar-
da, on som dues persones i si una s’agafa 
la baixa... I això és el que ha passat, llavors 
el servei s’ha de cobrir amb companys d’al-
tres torns.
A més, al matí són tres persones i una 
d’elles té reducció de jornada.

3) A banda de la falta de personal, qui-
nes altres mancances teniu?
- El que més trobem a faltar és un ordina-
dor per al torn de matí i un fax, que es va 
espatllar i no s’ha pogut reparar. La falta de 
material en general fa que la mateixa feina 
es trigui molt més a fer.

4) I quines solucions plantegeu per a 
arreglar les problemàtiques de la vostra 
oficina?
- El tema de personal no és tant una qües-
tió de nombre de persones, sinó d’organit-

zació. És tan senzill com fer una guàrdia 
tancada, doncs aquest horari permet co-
brir tots els dies de l’any (horaris, festius...) 
amb el mateix nombre de persones. Tots 
hi guanyem: la DG s’estalvia personal i 
salaris, el Centre té el servei cobert i no-
saltres guanyem la llibertat de si hem de 
treballar caps de setmana i festius poder 
organitzar-nos amb temps suficient per a 
compatibilitzar l’horari laboral amb l’horari 
personal.

5) Per últim, ens podríeu recomanar 
una pel•lícula i una cançó?
- ‘Magia a la luz de la luna’ de Woody Allen 
i ‘Thank you baby’ de Shania Twain.

Moltíssimes gràcies pel vostre temps, Al-
berto i Jaume.

Salutacions i endavant.
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DEPARTAMENT DE PECULI
De la mà de l’Alberto i el Jaume ens acostem al dia a dia del departament de Peculi per a conèixer una 
mica més la feina que es desenvolupa en aquesta oficina de la qual en formen part assignats al torn de 
tarda.

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

MORALITAT SENSE DÉU 

És necessària la religió per a la moralitat? 
O bé, un ésser diví va crear el nostre sentit 
moral o bé, es va adquirir pels ensenya-
ments de la religió organitzada. En qual-
sevol dels dos casos, necessitem la religió 
per frenar els vicis de la natura. No obstant 
això, abunden els problemes que es plan-
tegen a la visió que la moral prové de Déu. 

Un primer problema és que no podem dir 
al mateix temps que Déu és bo i que ens 
va donar la capacitat de discernir entre el 
bé i el mal, perquè en aquest cas solament 
podem dir  que Déu realitza les seves nor-
mes.

Un segon problema és que no hi ha prin-
cipis morals que comparteixen totes les 
persones religioses, independentment de 
les seves creences concretes. De fet, els 
ateus i agnòstics no actuen menys moral-
ment que els creients religiosos. Però, el 
contrari també és cert. La religió ha incitat 
a la gent a cometre una llarga lletania de 
crims espantosos: des de la comanda de 
Déu a Moises fins als atemptats suïcides.
El tercer problema és que alguns dels seus 
elements semblen ser universals, malgrat 
les diferències doctrinals que existeixen 
entre les principals religions del món.

Per primera vegada, les investigacions en 
el camp de la ciència del coneixement, 
basant-se en arguments teòrics de la filo-
sofia moral, han permès resoldre la llarga 
controvèrsia sobre l’origen i naturalesa 
de la moral. Com a lectors examineu els 

següents casos hipotètics i ompliu l’espai 
en blanc amb “obligatori”, “admissible” o 
“prohibit”: 

1) Un vagó descontrolat està a punt d’atro-
pellar 5 persones caminant per les vies. 
Un operari es troba al costat d’un canvi 
de vies on pot desviar el vagó, en la qual 
matarà a una persona, però les altres 5 
sobreviuran. Accionar el canvi de vies és 
____________

2) Passeu pel costat d’una nena, la qual 
s’està ofegant en un estany poc profund 
i ets l’única persona en les proximitats. Si 
treus la nena, sobreviurà, però els teus 
pantalons s’embrutaran. Treure-la és 
____________

3) 5 persones han estat traslladades a 
l’hospital en estat crític i cadascun d’ells 
necessita un òrgan per sobreviure. No hi 
ha temps suficient per sol•licitar els òr-
gans, però hi ha una persona sana a la 
sala d’espera. Si el cirurgià posa els 5 òr-
gans d’aquesta persona, morirà, però els 5 
sobreviuran. Obtenir els òrgans de la per-
sona sana és ____________ .

Si heu considerat el cas 1 com a permis-
sible, el cas 2 com a obligatori i el cas 3 
com a prohibit, heu fet el mateix que les 
1.500 persones d’arreu del món que van 
respondre a aquests dilemes sobre el sen-
tit moral. Si la moral és la paraula de Déu, 
els ateus haurien de justificar aquests ca-
sos de forma diferent a la gent religiosa, 

perquè suposadament els hi manca una 
brúixola moral i han de guiar-se pel pur i 
simple interès personal i passarien davant 
de la nena que està ofegant-se.

Aquests estudis proporcionen suport em-
píric a la idea que, com altres facultats 
psicològiques de la ment,  estem dotats 
d’una facultat moral que guia els nostres 
judicis intuïtius sobre el bé i el mal. Aques-
tes intuïcions són el reflex  del resultat 
de milions d’anys d’evolució, en el qual 
els nostres avantpassats van viure com 
a mamífers socials i formen part del nos-
tre patrimoni comú. Les nostres intuïcions 
resultants de l’evolució no ens donen ne-
cessàriament les respostes correctes o 
coherents als dilemes morals, és a dir, el 
que era bo per als nostres avantpassats 
pot no ser-ho avui, però en qüestions com 
els drets dels animals, l’eutanàsia, l’avor-
tament... no procedeixen de la religió, sinó 
de la reflexió sobre la humanitat i de què 
considerem com a vida adequada.

En aquest sentit, és important conèixer el 
conjunt universal d’intuïcions morals per 
tal de reflexionar sobre elles i, si ho deci-
dim, no respectar-les. Ho podem fer sense 
blasfèmia, perquè és la nostra pròpia natu-
ralesa,  no la de Déu, la que és origen de 
la moralitat.

Marc Hauser i Peter Singer.
Article publicat a la revista Sin Permiso.

Resum i traducció:
Olga - Comunicacions C/S

Marc Hauser i Peter Singer, professors de les universitats de Harvard i Princeton respectivament,  ana-
litzen el lloc que ocupa la religió en les nostres decisions morals. És possible tenir una veritable moral 
sense creure en un déu? 



 LLUITEM!  LLUITEM!

Els propers 22 i 26 de febrer, diumenge i 
dijous respectivament, estem convocats 
tots els treballadors i treballadores peni-
tenciaris a les eleccions per escollir els re-
presentants a les Juntes de Personal de la 
Generalitat pels propers quatre anys. Tenir 
representació davant de l’Administració 
és el que permet portar les propostes per 
intentar millorar les condicions del nostre 
col•lectiu o intentar frenar les agressions 
de les que som objecte per part d’aquesta.

Els propers dies tots els sindicats, CCOO 
inclòs, treuen programes electorals que 
d’un a l’altre poca diferència hi ha. Tots 
els sindicats demanem més personal, més 
i millors mitjans per treballar, millors con-
dicions laborals, etc. Els coneguts progra-
mes electorals. Aquests són els punts que 
cada sindicat diu que defensarà davant de 
l’Administració quan toqui negociar.

El que passa és que aconseguir que l’Ad-
ministració cedeixi i accepti si no tots, al-
guns dels punts que es demanen en els 
programes electorals quan els sindicats 
representatius van a negociar,  va molt lli-
gat al treball que aquests sindicats fan en 
el dia al dia als centres de treball. Si en un 
centre hi ha una secció sindical forta, com-

bativa, que realment busca defensar als 
treballadors i no les hores sindicals per te-
nir més temps lliure, que es preocupa pels 
problemes de la gent cada dia i no només 
quan hi ha eleccions, que informa, que apa-
reix, que dona resposta a les agressions i 
arbitrarietats de les que som objecte per 
part de la direcció del centre, aleshores els 
treballadors i treballadores del centre es 
senten protegits, saben que hi ha algú que 
els defensa, que no els deixarà tirats, que 
si tenen un problema hi ha algú que els hi 
intentarà solucionar. I quan els treballadors 
recolzen a la seva secció sindical, els que 
van a negociar tenen més força i poden 
reivindicar els nostres drets sentint-se re-
colzats “a baix”. Aquest és el tipus de sin-
dicalisme que defensem a CCOO-Brians2, 
aquest és el tipus de secció sindical que 
treballem a CCOO-Brians2.

Perquè realment és en el dia a dia en el 
centre, en els departaments, en els patis, 
en les oficines on es veu el sindicalisme 
que fan uns i altres. CCOO-Brians2 som 
partidaris d’aquest sindicalisme, el d’estar 
cada dia, el de la intransigència amb  les 
injustícies, el de la denúncia de les arbi-
trarietats per part de la direcció, el de l’exi-
gència del compliment de les normatives i 
instruccions que tantes vegades s’incom-
pleixen per part de la direcció del nostre 
centre. Però també som partidaris de so-
lucionar problemes, no només de posar el 
crit al cel. Per això ens asseiem a dalt, amb 
la direcció, per intentar arreglar els proble-
mes que podem. Poc després de les elec-
cions de febrer farà un any que la secció 
sindical de CCOO-Brians2 es va renovar. 

I creiem que tot això que diem més amunt 
ho posem en pràctica.

Aquest és el programa electoral de CCOO- 
Brians2: la lluita diària en el centre de tre-
ball informant, denunciant quan cal, exigint 
el que és nostre, apareixent amb el Talp, 
negociant amb la direcció tant per millorar 
aspectes de les nostres condicions així  
com per frenar possibles arbitrarietats i 
males pràctiques de la direcció. I si algú 
creu que fem una altra cosa que ens ho 
digui.

A CCOO-Brians2 no creiem en el destí, 
creiem que el que tenim o deixem de te-
nir és, en molta mesura, fruit de les nos-
tres accions, individuals i col•lectives. I per 
això anar a votar  els propers 22 i 26 de 
febrer és una forma d’expressar què volem 
i, per tant, una forma de lluita. A la portada 
d’aquest Talp ens remetem.

Secció Sindical CCOO - Brians2

A LES PROPERES ELECCIONS SINDICALS: 
VOTA I LLUITA! 

FORMACIÓ: UN DRET DE TOTS I TOTES 
Així és com es defineix la formació en el III 
Acord de Condicions de treball del personal 
de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de 
negociació de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, aplicable a tot el personal en 
règim de dret administratiu de la Generalitat.

Des de la Secció Sindical de CCOO de Brians2 
volem que quedi clar aquest concepte i que 
tots/es els treballadors/es d’aquest centre pu-
guin exercir, si ho creuen convenient, aquest 
“dret inalienable”. Però sembla que no tots els 
que compartim aquest espai de treball tenim 
clar aquest concepte.

D’un temps ençà hem rebut multitud de 
queixes de companys/es que ens exposen 
tot tipus de problemes amb la formació, de-
negació de permisos per assistir a jornades, 
denegació de compensació d’hores en cur-
sos compensables, pèrdues d’instàncies de 
petició de compensació d’hores, denegació 
sistemàtica de compensació d’hores en certs 
col•lectius (Tractament i Oficines) al•legant 
possibilitat de realitzar el curs en hores labo-
rals en l’aula de formació...

Des de CCOO volem donar solucions a tots 
els problemes que se’ns plantegin, i en concret 
en temes de formació. Ja fa temps que estem 
treballant des del centre amb els companys 
implicats que ens feu arribar les queixes (re-
dactant recursos i assessorant-vos en tot allò 
que podem) i fins i tot tractant el tema a les 
subcomissions de formació a la DG.

Val a dir que CCOO va ser l’únic sindicat que 
va traslladar les irregularitats que ens heu fet 
arribar tots/es vosaltres respecte d’aquests 
temes en la darrera Subcomissió de Forma-
ció i que seguirem treballant fins a rebre una 
resposta positiva i una solució per part de 
l’Administració.

També volem traslladar des d’aquestes pàgi-
nes, el compromís d’intentar solucionar quant 
abans aquestes irregularitats, exposant la 
problemàtica a la mateixa direcció del centre 
en la pròxima reunió que tinguem i fins i tot 
tractant el tema en la propera Comissió de Se-
guiment, ja que creiem que és un tema prou 
rellevant per a dedicar-hi temps i esforços.

Des d’aquí volem recolzar a tot el col•lectiu 
i animar-vos a exercir el vostre dret a la for-
mació, i a no caure en una espiral de descon-
fiança, deixadesa i negativitat pel que a la for-
mació i no escoltar més paraules com les que 
ens traslladeu sovint com: “no demano cursos 
perquè sé que me’ls denegaran”.

Des de CCOO no permetrem que la gerència 
del centre ens vulneri aquest “dret inaliena-
ble” i lluitarem fins on faci falta, inclosa la via 
judicial, si és menester.

Val a dir que des de principis d’any s’ha detec-
tat una certa rectificació en aquests assump-
tes i companys/es que inicialment havien vist 
denegada la compensació d’hores, posterior-
ment han rebut la comunicació favorable de 
la mateixa. Si CCOO no haguéssim portat el 
tema a la DG, aquesta rectificacio no hagués 
tingut lloc.

CCOO - Brians 2 creiem que la tasca que es-
tem realitzant darrerament és profitosa i co-
mença a donar els seus fruits.

No cal recordar que estem a la vostra dispo-
sició per a intentar resoldre qualsevol dubte, 
queixa o reclamació que pogueu tenir.

No dubteu en contactar amb els vostres de-
legats sindicals de CCOO - Brians 2, que per 
això, entre altres coses, estem aquí.
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secciosindical: cpbrians2@ccoo.cat
web: http://agrupacio-presons.ccoo.cat

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

LA PIULADA
Personal compensa cursos de-
negats gràcies a la denúncia de 
CCOO a la subcomissió de for-
mació  i a la comissió de segui-
ment.  Cap altre sindicat ho ha fet.

La banda filofeixista i lacaia  del  
PP, el CSIF,  ha intentat que els 
companys de cap de setma-
na no puguin votar a les pro-
peres eleccions sindicals. No 
volen que es voti el diumenge 
22. Pèro no ho han aconseguit.

L’administració va intentar cen-
surar El Talp i la llibertat d’ex-
pressió: no els agrada que 
CCOO remogui la porque-
ria del CIRE. Perquè serà?

D’aquí no res haurà el concursillo 
intern, però ara tenim un acord, 
impulsat per CCOO i signat per 
totes les parts fa quasi un any 
que evita el frau i els xanxullos.

La direcció del centre incumpleix 
l’acord dels horaris legalitzats del 
centre: CCOO ho ha portat a la 
comissió de seguiment després  
d’un any demanant  la informació.
 
L’administració estudia la          
subrogació al CIRE del monitors 
de F.O. subjectes a subvenció. 
CCOO laborals treballa per a 
que els treballadors tinguin tota 
la informació i es garanteixin els 
seus drets.
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