
Poc s’imaginaria aquesta teòleg obscuran-
tista que la nostra Direcció seria, sense 
saber-ho, una fidel seguidora del seu pen-
sament, doncs amb els incidents que estan 
tenint lloc al centre últimament, demanen 
a CCOO-entre d’altres sindicats- un exer-
cici de fé per justificar  la seva gestió, ja 
que de raons fonamentades en els fets no 
en veiem en les seves explicacions.

Els dies 20/4/14 i 27/04/14 es van donar 
esdeveniments que van comprometre la 
seguretat del centre creant una situació 
d’extrema perillositat pels companys, ja 
que per causes desconegudes es van pro-
duir talls en el subministrament elèctric. 
Segons la Direcció es van originar per un 
“error puntual” de programació! És total-
ment inadmissible que per motius aliens i 
ocults, els funcionaris de servei es trobes-
sin en una situació in extremis. Avui en 
dia, encara dubtem que no hi hagués cap 
informe detallat i precís en  el qual s’expli-
qués el funcionament anòmal d’aquesta 
instal•lació.
Un altre exemple de silenci i d’eludir res-
ponsabilitat per part de la Direcció és el 
relacionat amb l’incendi produït a la Bu-
gaderia del centre, en el qual es podien ha-
ver causat morts, ja que les instal•lacions 
del gas i les calderes de vapor que li donen 
servei passen a pocs metres de la màquina 
cremada.

Aquests successos són de gran impor-
tància i no poden ser obviats per la fal-
ta d’honradesa i dignitat professional 

d’aquells càrrecs que tenen la responsabi-
litat al centre per tal de  mantenir la seva 
jerarquia i la seva cadira a canvi de la segu-
retat del personal i dels administrats.
Actualment, els funcionaris d’Interior i de 
Tractament ens trobem sols;  hem perdut 
la nostra confiança en aquest equip de Di-
recció.
Quan s’ha de recòrrer a l’ús  de  la mentida 
per complir amb el  deure encomanat,  els 
hi diem que poden estar ben segurs  que 
falten a la veritat o  al seu deure. 

Tots aquests desastres, tot aquest cúmul 
de despropòsits que fa difícil de creure 
que es puguin donar en el centre peniten-
ciari més gran de Catalunya i en un dels 
més nous, s’estant donant abans de l’estiu, 
abans que arribi el terrible estiu. Perquè 
si no es soluciona la cosa, si no es posen 
mesures urgents per acabar amb tot el més 
amunt esmentat, com ja hem dit en altres 
ocasions, ja cal que ens calcem d’aquí a no 
res. Fem un repàs de les dos “plagues” que 
vindran aquest estiu, si és que no en venen 
més que ara no sabem:

- la marxa dels 21 companys cap a Puig 
de les Basses amb la incertesa total per 
part de la Direcció del centre de la seva 
substitució-i pel que ens està arribant no 
es cubrirà practicament res, si no res de 
cap d’aquestes places i segón,  la manca de 
contractació de personal per reforçar l’es-
tiu-ja explicitada per la DG-i alleugerar al 
centre de la falta de personal que patim i 
patirem pels motius abans exposats.

La pèrdua de plantilla en aquesta centre és 
un problema endèmic. Ara s’agreujarà de 
forma exponencial. Ens trucaran per fer 
serveis extres per tapar les misèries d’una 
Administració i dels seus gestors als cen-
tres penitenciaris absolutament incom-
petents i dedicats a llaurar-se un futur en 
un despatx de la DG en lloc d’atendre les 
necessitats dels treballadors penitenciaris i 
de la població interna?

Incendis, apagades de llum, violència 
creixent al mòdula, una Direcció que 
no sap buscar sol·lucions dignes als pro-
blemes sino mirar cap a un altre costat i 
pendents de que passi el temps a veure si 
ens oblidem, a més de baixar el cap quan 
del CIRE es tracta, col·lectius laborals em-
prenyats, el personal del centre sota mí-
nims... L’estiu es prepara calentet.
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MISS CAFFEINA és una 
banda de pop de Madrid for-
mada a l’any 2005 i caracte-
ritzada per la seva trajectòria 
independent, fent servir en 
els seus inicis internet com a 
únic canal de distribució. De 
fet el primer EP el van gravar 
el 2007 i va ser publicat al seu 
MySpace tenint una gran aco-
llida. Amb el segon, presentat 
mitjançant la xarxa amb gran 
expectació, comencen a des-
vincular-se dels cànons indies 
per donar pas a un públic més 
ampli. I ja amb el tercer, fan 
un pas endavant cap a un estil 
propi i compten amb col•la-
boracions com les de Pereza o 

Zahara.
Finalment l’any 2010 treuen 
el seu primer disc, anomenat 
‘Imposibilidad del fenómeno’, 
que es podia comprar a les 
botigues sota un segell disco-
gràfic i no autoeditat com fins 
aleshores. Aquest àlbum esta-
va integrat per cançons del seu 
quart EP així com de noves i 
els hi va donar la possibilitat 
de fer el seu primer videoclip. 
L’èxit d’aquest disc els permet 
tocar a Argentina després de 
realitzar una extensa gira per 
Espanya en la que van com-
partir escenari amb grups 
com Vetusta Morla o Super-
submarina.

L’ALTERNATIVA:

LA PEDRADA: La bugaderia del centre treballa tant pels interns de 
Brians2 com per hotels, el CAR de St. Cugat i altres 
centres penitenciaris. Les màquines no paren llevat 
dels festius i les nits. CIRE intenta que les máquines 
funcionin el máxim de temps possible per guanyar 
més diners, i nosaltres fem de segurates de la ma 
d’obra barata sota les ordres de l’Administració. Re-
incertem a preu de saldo...

www.lledonersforever.cat 

secciosindical: cpbrians2@ccoo.cat
web: http://agrupacio-presons.ccoo.cat

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

A partir d’ara comptarem amb una nova secció musical gràcies a la col·laboració del Xavi (de l’OIT) - copresen-
tador del programa ‘Mac&Music’ a Ràdio Vila (FM...) - que cada mes ens descobrirà una banda més o menys 
alternativa allunyada de l’escena més comercial. Que la música us acompanyi...

I el 2013, demostrant la seva progressió, amb la multinacional Warner, publiquen ‘De polvo y flores’. Un treball 
que fa evidentla maduresa que ha adquirit la banda al llarg dels anys tractant temes com la soledat, l’amor, el 
destí o la mort, amb lletres senzilles però amb melodies enganxoses i que els permet fer un gran nombre de 
concerts que els portarà a tocar el dia 23 de maig a la sala Bikini de Barcelona. En definitiva, es tracta d’una 
banda amb cor rocker i cervell pop.

Aquesta frase que dona nom a l’editorial d’aquest Talp pertany a Martin Lutero (1483 - 1546), teòleg, pensador 
alemany i reformador de l’església. En ella es denota el seu profund pessimisme envers l’ésser humà. Segons 
Lutero la raó està corrompuda des del moment en que naixem i només la fe ens pot salvar. Martin Lutero va 
menysprear la raó i la investigació empírica....



1-Ens pots fer un resum de la situació de 
tractament.
-Bueno, creo que por desgracia no des-
cubro nada nuevo si digo que, a parte 
de la situación de la reducción del 15% 
de jornada y sueldo, del incremento en 
el volumen de trabajo que ha habido en 
estos últimos años y que encima coincide 
con la reducción, se esta llevando al co-
lapso esta área, además de la fiscalización 
y control tan desmedido que hay hacia 
los trabajadores y que raya el desprecio 
por parte de nuestros mandos que parece 
que no entienden que el trabajo de Trata-
miento pasa por las relaciones humanas. 

Estamos hartos de dejarles claro que: no 
vendemos manzanas y que no podemos 
tratar a los internos como mercancías; 
que el modelo de rehabilitación que im-
plantan no puede pasar por entrevistas 
de 5 minutos (lo que llamamos la visita 
del médico); que es alarmante la burocra-
cia que se genera en los despachos, que 
es urgente que se establezca de una vez 
por todas la ratio interno-profesional, 
que necesitamos incremento de perso-
nal  y sobre todo estabilizar las plantillas. 
Necesitamos recuperar la dignidad pro-
fesional y el reconocimiento a la labor de 
los compañeros de Tratamiento  en pri-
siones.
Es un colectivo con un porcentaje muy 
elevado de interinage, hay prisiones don-
de  llega al 80% de la plantilla, Lledoners 
al 100% y en breve Puig de les Bases.

Me indigna cuando les oigo hablar del 
modelo de Tratamiento en las prisiones 
catalanas que somos pioneros etc ….. 
Por favor¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Señores de la DG 
pónganse las pilas y dignifiquen el traba-
jo de estos compañeros YA.

2- Penses realment que l’administració 
creu i aposta pel tractament com a eina 
vàlida per a la rehabilitació i reinserció?
-Uf, pregunta complicada…. Sincera-
mente creo que quien verdaderamente 
cree en el Tratamiento son los profesio-
nales que están día a día en contacto con 
el interno, los que superan dificultades 
continuamente. 

Como ha podido sobrevivir este área en 
estos últimos años ¿??? Gracias a la la-
bor de los PROFESIONALES DE TRA-
TAMIENTO  que a pesar de los recortes 
sociales y económicos han seguido de-
sarrollando su trabajo con dedicación y 
profesionalidad, que a pesar de caer mu-
chas veces en el desanimo han sabido re-
montar de forma excepcional centrándo-
se en su labor, creo que son ellos los que 
verdaderamente tienen claro por donde 
pasa la reinserción del interno. Para DG 
creo que todo pasa por meras estadísticas 
e insisto  , se trabaja con personas ,moti-
vo por el que me cuesta mucho entender 
frases que oigo a menudo de dos internos 
y medio ¿???

3- Si tinguessis poder de decisió sobre 
aquests temes, que faries primer de tot?
- Devolver la Dignidad profesional al Co-
lectivo, eliminando la medida del 15% , 
estableciendo ratio profesional-interno, 
recuperando los derechos económicos y 
sociales perdidos , estabilizar las planti-
llas de los Centros , eliminar la burocra-
cia , desde DG ponerse las pilas y buscar 

los recursos externos necesarios para po-
der llevar a cabo una colaboración activa 
con los profesionales que faciliten la tarea 
de estos  y sobretodo que los responsables 
de Tratamiento se “ paseen” mas por los 
CP que hablen con los trabajadores  que 
recojan las impresiones de estos y que de 
verdad empiece a fluir la comunicación 
entre ellos. No pueden seguir escondién-
dose en  los despachos ignorando la rea-
lidad del colectivo.

4- Creus que la mesura de la reducció del 
15% per al col•lectiu d’interins es per-
llongarà més enllà del 2014?
-Espero sinceramente que no. Desde 
CCOO ya hemos interpuesto los recur-
sos judiciales pertinentes, seguimos lu-
chando por ello, hemos llevado a denun-
ciar esta injusticia en el Parlamento , en 
el Sindic de Greuges etc…. Y SEGUIRE-
MOS .

5- Com a darrera qüestió, vols enviar un 
missatge als teus companys/es de Tracta-
ment...
-Primero de todo darles las gracias por 
demostrar cada día  la profesionalidad 
que demuestran, por seguir defendiendo 
el Tratamiento como solo ellos son capa-
ces.

Y a titulo personal si me dejáis decirles 
que les hecho a faltar, que los 6 años que 
he trabajado con ellos codo a codo fue-
ron muy gratificantes y felices a pesar de 
todo lo que nos tocó vivir y que el día 
que marche supe que allí quedaban ami-
gos para toda la vida y por favor que no 
duden en ponerse en contacto conmigo 
para lo que necesiten, mi teléfono esta 
disponible para ellos las 24 h del día.

TRACTAMENT: EL COL·LECTIU PITJOR TRACTAT

Hem entrevistat a l’Elena Carreira, responsable de tractament de l’Agrupació de presons de CCOO i una 
estimada companya que ha estat treballant fins fa poc al nostre centre i defensant els treballadors i treballa-
dores de tractament. No hem traduït aquesta entrevista per mantenir l’expressivitat de la nostra companya.

JU26: ABOCATS A UN FUTUR INCERT

Com ja tots sabeu, durant aquest mes s’ha de posar en 
marxa l’obertura del nou Centre  Penitenciari de Puig de 
les Basses, la qual cosa implica un pla de mobilitat que 
ens afecta directament amb la pèrdua de 21 companys del 
procés selectiu JU026 del nostre centre. Aquests companys 
encara no saben quan hauran de fer les maletes ( al maig, 
al  juny, al gener del 2015...) i no saben exactament la data 
definitiva de la seva incorporació!!!. Això, comporta un 
malestar constant per la seva incertesa i, a més a més, una 
gran inestabilitat en la seva organització personal i fami-
liar. 

D’aquesta manera, des de CCOO ens volem solidaritzar 
amb ells per la gran falta d’informació per part de l’Admi-
nistració, la qual  hauria de ser conscient que darrera d’una 
carrera professional existeix una persona que té unes cer-
tes obligacions laborals, però també familiars i  no es pot 
jugar d’aquesta manera amb el futur de tantes persones 
implicades . Arribat aquest punt és hora de preguntar-nos: 

-Com es cobriran aquestes places? I les que ja estan desco-
bertes des de fa temps?
-Quina actitud tindrà la nostra Direcció i la DG?
-Podrem gaudir tranquil•lament de les nostres merescu-

des vacances? o haurem d’estar pendents d’alguna trucada 
per falta de personal?

Si reflexionem, companys, seria el moment idoni per 
conèixer quines conseqüències tindrem a curt termini, ja 
que tots som coneixedors del malestar constant que estem 
vivint des de fa anys. 

CCOO VOL ESTAR INFORMAT I INFORMAR SO-
BRE LES NEFASTES REPERCUSSIONS QUE ELS HI 
TOCARÀ VIURE ALS 21 COMPANYS QUE S’HAN 
D’INCORPORAR A CP PUIG DE LES BASSES, I, CON-
SEGÜENTMENT, LES QUE ENS TOCARÀ VIURE 
AQUEST ESTIU PER LA MANCA DE PERSONAL. 
COM HO PENSEN SOLUCIONAR !!!!!!

Al CIRE, en les seves ànsies depredadores i de fer di-
ner fàcil amb la mà d’obra quasi esclava que li ofereix el 
sistema penitenciari, tampoc  té el més petit escrúpol a 
l’hora d’enviar a treballadors i treballadores a l’atur o, en 
el millor dels casos, a l’incertesa laboral.

La nostra cafeteria és una més en la llista de les cafete-
ries dels CP’s catalans que passaran a ser gestionades pel 
CIRE, com tots i totes sabeu.
Les companyes cambreres es veuen avocades a un futur 
incert i fosc gràcies a la “reinserció made in CIRE”. Qui-
na vergonya!

COO estem assessorant i ajudant sindicalment a les 
companyes de cafeteria per mitjà del sector d’Hosteleria 
de CCOO del Baix Llobregat,  tal com ens han demanat, 
per  buscar una sortida el més digne i respectuosa a la 
seva situació.
No esteu soles! Teniu tot el nostre recolzament!
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SOLIDARITAT AMB LES COMPANYES DE CAFETERIA!!


