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  L’ ALTERNATIVA
THE CAT EMPIRE és un grup australià de ska i jazz format el 
1999. Els membres principals són Felix Riebl (percussió i veu), 
Harry James Angus (trompeta i veu), Will Hull-Brown (bateria), 
Jamshid “Jumps” Khadiwhala (percussió), Ollie McGill (teclat i 
cors) i Ryan Monro (baix i cors). El seu so és una fusió de jazz, 
ska, funk, indie i rock amb fortes influències llatines.

Els orígens del grup es remunten a Jazz 
Cat, una banda amb seu a Melbourne que 
es va estrenar en el Festival de Jazz de 
Sydney. El nom del grup va ser pres del 
títol d’un dibuix fet pel germà menor de 
Riebl, i la icona de l’ull de gat del seu dis-
tintiu, conegut com a “Pablo”, va ser creat 
pel pare de Ollie McGill. 

The Cat Empire va gravar el seu àlbum debut en set mesos durant 
l’any 2003. El primer senzill, ‘Hello’, es va col•locar en el més alt 
de la BBC Radio1 i la seva reputació en directe i les crítiques del 
grup els van permetre apropar-se a les companyies discogràfi-
ques per llançar l’àlbum.

El segon llarga durada, “Two Shoes”, va ser gravat a l’Habana 
(Cuba) a finals de 2004 debutant en el número 1, i de fet segueix 
sent el seu únic àlbum número u fins avui, aconseguint el doble 
platí. El primer senzill, ‘Sly’, va ser llançat abans que l’àlbum i 
va aconseguir el top 30 apareixent fins i tot a la banda sonora 
del joc FIFA 08. Al març de 2006, The Cat Empire va participar 
en la cerimònia d’inauguració dels Jocs de la Commonwealth a 
Melbourne, tocant durant aproximadament una hora mentre els 
atletes dels Jocs entraven a l’estadi. 

El 2006, el grup va publicar el seu tercer àlbum d’estudi, “Cities”, 
que fou descrit pel grup com “un homenatge a la nostra pròpia 
ciutat i un experiment en els sons que hem trobat a l’estranger”, i 
que els va portar a guanyar un premi ARIA Music en la categoria 
de Millor Àlbum de Música Mundial. La banda va viatjar durant tot 
l’any, visitant Àsia, Amèrica i Europa i tocant en més de 45 con-

certs en 12 països, amb aparicions 
en la televisió d’EUA i una actuació 
en el Festival de Glastonbury.

“So Many Nights” (2007), va acon-
seguir el número dos i la banda va 
concloure la seva gira australiana a 
Melbourne compartint escenari amb 
el grup Kiss. I el 2010 van llançar el 
cinquè àlbum d’estudi, “Cinema”. 

Al desembre de 2012, The Cat Empire va tornar a Melbourne per 
començar l’enregistrament d’un nou àlbum, “Steal the Light”, sent 
‘Brighter Than Gold’ el primer senzill, i després es va anunciar el 
Steal the Light Tour que va consistir en un total de 70 concerts al 
llarg de quatre continents.

Un tema recurrent de la seva música és el rebuig del materialis-
me excessiu, la guerra i la intolerància i són entusiastes d’una 
vida senzilla i sense preocupacions com es plasma en els seus 
directes que estan carregats d’energia tot creant un ambient car-
navalesc que fan les delícies del públic com es podrà comprovar 
pròximament al Festival Cruïlla de Barcelona aquest mes de juliol.

Xavi - OIT
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 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

ANEM ESCALFANT MOTORS!

CINE DE FILS: LUCY o un dels darrers grans XURROS

No diràs la teua paraula  
amb voluntat d’antologia,  
car la diràs honestament,  
iradament, sense pensar  

en ninguna posteritat,  
com no siga la del teu poble.  

Potser et maten o potser  
se’n riguen, potser et delaten;  

tot això són banalitats.  
Allò que val és la consciència  
de no ser res si no s’és poble.  

I tu, greument, has escollit.  
Després del teu silenci estricte,  

camines decididament. 

Vincent Andrés Estellés

ASSUMIRÀS

Quins temps aquells on la ciència ficció 
i les pel.lis d’aventures van esclatar com 
a fenomen cinematogràfic degut, en part, 
a uns efectes especials que van viure els 
seus anys daurats (‘Star Wars’ o ‘En bus-
ca del Arca perdida’), una excel•lent com-
binació d’imaginació i recerca de recursos 
per explicar una història, clar, has de tenir 
una història que explicar, això és el cine-
ma.
Avui en dia la facilitat proporcionada pels 
ordinadors fa que es fabriquin pel•lícules 
clixé com xurros, acompanyant-les amb 
unes quantes lluites, tombarelles, meta-
fòrics canals que canvien de color i que, 
suposadament, evoquen canvis genètics, 
tot ben resumit, sense donar cap explica-
ció que exciti la imaginació de l’especta-
dor.
És el cas de Lucy, un film del 2014 dirigit 
per Luc Besson (‘El gran Azul’, ‘Nikita’, ‘El 
Quinto Elemento’...), descaradament ja 
llençat a la recerca del dol.lar fàcil, tot i 
haver fet coses amb indubtable dignitat. 
El francès, que a més té l’agreujant i la 

gosadia de ser també guionista d’aquesta 
ximpleria, dirigeix sense esma a Scarlett 
Johansson (només cal veure-la en ‘Scoop’ 
o ‘Her’ per saber quina bona actriu és) i 
a Morgan Freeman (que com que ha de 
menjar o és addicte al joc se suposa que 
necessita aquestes injeccions econòmi-
ques).
La idea és una còpia de ‘Limitless’, una 
estupenda pel.lícula del 2011 protagonit-
zada per Bradley Cooper i dirigida per Neil 
Burger (‘L’il•lusionista’). Una còpia grolle-
ra i estúpida, val a dir, on amb la teoria “el 
cervell humà només treballa al 10 per cent 
de la seva capacitat” (una bajanada com 
qualsevol altra, perquè una cosa és el po-
tencial d’un òrgan i una altra la possibilitat 
neuroquímica) construeix una historieta 
amb una superheroïna sobrevinguda i 
desaprofitada, un científic que es passa la 
pel.li posant cara de pena, davant la man-
ca d’instruccions del director, i uns dolents 
que intenten donar una mica d’emoció 
sense èxit però amb molt d’amor propi val 
a dir.

En resum, Scarlett (a la qual uns coreans 
li han introduït una droga nova al cos en 
una bossa fent-la servir de “mula”) rep 
unes puntades de peu que no venien al 
cas per part d’un esbirro del capo essent 
la droga absorbida pel cos amb l’efecte 
que, sobtadament, i amb canvi de color 
de pupil•les inclòs (Scarlett, no l’esbirro) 
pot fer servir progressivament un percen-
tatge més elevat del seu cervell i li apa-
reixen superpoders espatarrants, com 
convertir-se en experta en arts marcials, 
ficar-se pels cables del telèfon, aparèixer 
a pantalles de la tele a voluntat, dominar 
les forces electromagnètiques, etc.
La idea, tot i que copiada de ‘Limitless’ po-
dria haver estat bé si algú s’hagués pres 
la molèstia d’escriure un guió amb cara i 
ulls, podria haver estat una paròdia o una 
reflexió filosòfica però es queda en el no-
res, en una monumental pèrdua de temps. 
Únicament útil si vols fer la migdiada.

Rafa Wolfman

ASSUMIRÀS la veu d’un poble,  
i serà la veu del teu poble,  

i seràs, per a sempre, poble,  
i patiràs, i esperaràs,  

i aniràs sempre entre la pols,  
et seguirà una polseguera.  
I tindràs fam i tindràs set,  

no podràs escriure els poemes  
i callaràs tota la nit  

mentre dormen les teues gents,  
i tu sols estaràs despert,  

i tu estaràs despert per tots.  
No t’han parit per a dormir:  

et pariren per a vetlar  
en la llarga nit del teu poble.  

En aquest número del Talp, introduïm la poesia com a difusió, coneixement i foment de la nostra cultura. És un gènere literari que es 
caracteritza per ser la més depurada manifestació, mitjançant la paraula, dels sentiments, emocions i reflexions que podem expressar 
com a éssers humans entorn de la bellesa, la vida, l’amor, la llibertat, la mort.... Us presentem una poesia de tipologia reivindicativa 
social d’en Vincent Andrés Estellés, un poeta valencià amb gran prestigi.

Tu seràs la paraula viva,  
la paraula viva i amarga.  

Ja no existiran les paraules,  
sinó l’home assumint la pena  
del seu poble, i és un silenci.  

Deixaràs de comptar les síl.labes,  
de fer-te el nus de la corbata:  

seràs un poble, caminant  
entre una amarga polseguera,  
vida amunt i nacions amunt,  

una enaltida condició.  
No tot serà, però, silenci.  
Car dirà la paraula justa,  

la diràs en el moment just.  

El passat 9 de juny ens vam reunir CCOO-
Brians 2 i CSIF. La resta de sindicats del 
centre estaven convocats però no van 
assistir a la reunió. En aquesta reunió, 
CCOO-Brians2 vam proposar al CSIF- i 
ho va veure amb bons ulls- la necessitat 
de convocar una assemblea amb  tots els 
col•lectius de funcionaris del centre. Una 
assemblea en la qual, això és el que pro-
posem CCOO-Brians2, vinguin els màxims 
responsables de Barcelona dels diferents 
sindicats convocants d’aquesta assemblea 
per tal que ens informin amb detall de què 
està passant amb tot, és a dir: en quina si-
tuació està el concurs de trasllats que, si-
gui dit de pas, és una vergonya la propos-
ta de l’Administració pel que fa a l’oferta 
de places; què passa i què passarà amb 
la formació a partir d’ara; com ens està 
afectant l’obertura de Mas Enric; com està 
el concurs de comandaments del 2008 i, 
importantíssim: com es pensa fer front al 
redimensionament de la RLT i les perspec-
tives de places per centre a partir d’ara- on 
veiem com ens estan retallant dia a dia i 
des de fa anys; com està la situació dels 
companys interins… En fi, quina és la si-
tuació general del col•lectiu de treballadors 
penitenciaris catalans i les perspectives 
que es presenten en els mesos vinents.

Tot això va lligat, no ho oblidem, a que a 
finals d’any s’haurà de tornar a parlar de 
la pròrroga de l’Acord encara vigent fins al 
31 de desembre de 2015. Negociació que 
promet dura i en la que, de ben segur, vol-
dran seguir retallant en drets, salaris, etc. 
Avancem que CCOO no acceptarem res 
d’aquesta negociació que no sigui revertir 
l’actual situació i començar a recuperar allò 
que ens han pres en els últims anys.

CCOO-Brians2 creiem que és de vital im-
portància que els treballadors estiguem 
informats i més en la situació actual. El 
que ens ve a sobre és prou gros i les pers-
pectives que se’ns presenten són molt ne-
gres com per no parar atenció. Una de les 

maneres que tenen els treballadors d’in-
formar-se és mitjançant les assemblees, 
eina democràtica de decisió, de debat, de 
propostes; un espai on els que negocien, 
siguin del sindicat que sigui, han de recollir 
les inquietuds i on es mesuren els ànims i 
la indignació dels treballadors contra unes 
polítiques al servei de les classes domi-
nants per part del govern de la Generalitat, 
com és el nostre cas ara i aquí, que només 
porten a reduir a la mínima expressió els 
drets i les condicions laborals que encara 
ens queden, poques ja en aquests mo-
ments.

CCOO-Brians2 convocarem ben aviat, 
abans d’entrar a l’estiu, aquesta assem-
blea perquè creiem que els treballadors 
del nostre centre- i  ho fem extensiu a la 
resta de CP’s- necessiten més informació 
de la que pot arribar en les notes i les webs 
dels diferents sindicats. Per part de CCOO 
vindrà el màxim responsable de la nostra 
Agrupació de Personal Penitenciari de 
CCOO per tal que pugueu preguntar el que 
vulgueu i expressar les vostres inquietuds 
i problemes, així com exposar les vostres 
propostes. Intentarem que aquesta assem-
blea sigui convocada pel màxim de sindi-
cats del centre. Seguim creient que la unió 
fa la força, per molt tòpic que pugui que-
dar. CCOO-Brians2 estem pel damunt dels 
protagonismes sindicals. Les agressions 
als nostres drets i condicions laborals ens 
afecten a tots i per això som ferms partida-
ris de la lluita des de la unitat sindical. Qui 
no ho vegi així haurà de rendir comptes 
més tard o més aviat amb els treballadors.

Per altra banda, creiem que no hi ha prou 
en   quedar-nos   esperant  que  els  com-
panys que van a la Comissió de Segui-
ment, a la Subcomissió de Formació i als 
diferents subgrups de treball que convoca 
l’Administració per debatre i informar dels 
diferents temes que ens afecten, ens ho 
solucionin tot. Simplement perquè no po-
den. Malauradament les reunions a les 

quals es dediquen tants esforços per part 
dels nostres companys de CCOO i per 
extensió de la resta de sindicats, no van 
gaire més enllà que escoltar retallada rere 
retallada, agressió rere agressió als tre-
balladors. O no és això el que es llegeix 
en els resums que es fan de les reunions 
a Barcelona, vingui el resum del sindicat 
que sigui? Ells tots sols no poden arreglar 
aquests problemes només amb la negocia-
ció, si és que si li pot dir negociar a això. 
Necessiten que els hi donem un cop de 
mà. I una manera de fer-ho, almenys en 
aquest moment, és convocant assemblees 
per tots el CP’s,  donant a conèixer als que 
negocien a Barcelona com es respira als 
CP’s, com vivim aquesta greu situació, 
com veiem tot el que està passant i, sobre-
tot,  mostrant a tots els sindicats que seuen 
a les taules negociadores que han de co-
mençar a canviar d’estratègia. Potser ja va 
sent hora que enlloc d’anar a la DG a rebre 
clatellades, hi anem a donar-les nosaltres.

En aquest sentit, l’assemblea també ha de 
servir per donar un avís a la DG i als seus 
subordinats aquí: la Direcció de Brians2. 
Hem de fer veure a uns i altres que no som 
titelles que  acceptem que facin amb no-
saltres el que vulguin. No. Han de veure 
que som capaços de reunir-nos, d’infor-
mar-nos, d’organitzar-nos i que, si s’escau, 
estem disposats a mobilitzar-nos en la 
defensa dels nostres drets i condicions de 
treball. Com tantes vegades hem fet i com 
seguirem fent si no ens deixen més opció.

Ja anirem veient. Ara informem-nos, co-
neixem de primera mà com està la situa-
ció, valorem i passat el lapsus de l’estiu- 
que ja veurem com el vivim a Brians2 pel 
que fa a la manca de personal, possibles 
denegacions de dies, trucades inespera-
des des de personal, etc. a  que haurem 
de fer front- en tornarem a parlar.

Secció Sindical CCOO-Brians 2



1) Ens pots explicar breument quines 
són les tasques que realitzeu els educa-
dors en el nostre Centre?
Detectem indicadors socioeducatius que 
incideixen en una reinserció social òptima. 
Informem els diversos agents 
implicats de la conducta dels in-
terns i de les diverses variables. 
I alhora s’apliquen programes 
per treballar aquests indicadors, 
i més específicament programes 
de tipologia delictiva concreta. 
Una altra tasca és dinamitzar el 
Centre amb activitats d’animació 
sociocultural. Totes aquestes tas-
ques no es podrien dur a terme 
sense comptar amb TOTS els 
professionals.

2) Des de fa un temps que al mòdul 7 
funciona la gestió participativa dels in-
terns i ara s’està estenent a altres mò-
duls com el 2. En què consisteix exacta-
ment i quina valoració en fas?
La finalitat de la gestió participativa sem-
pre ha estat potenciar la responsabilitat 
col•lectiva. Però no tot és fantàstic. Exis-
teixen conflictes, però és aquí on la tasca 
dels professionals (tant de règim interior 
com tractament) és bàsica, i en les co-
missions es treballen i recondueixen els 

possibles problemes que es generen. La 
clau per dur el projecte endavant ha estat 
la coordinació entre tots els professionals i, 
tot i tenir punts de vista diversos, la barrera 
blau/tractament no ha existit.

3) En el mòdul en el qual treballes feu el 
programa ‘Hora Punta’. De què es trac-
ta?
Ens trobem amb delinqüents amb els quals 
s’ha de treballar la seva conducta al volant. 
El programa és curt, però molt intens. 
S’han de trencar molts mites erronis en-
vers la conducció. Acabar amb aquests 
comportaments és molt difícil, a més les 
condemnes solen ser curtes i el perfil és 
molt variat. Aquesta feina no seria possible 
sense la col•laboració altruista de TRACE, 

l’ONG StopAccidents, l’Institut Guttmann, 
els Mossos d’Esquadra i la Fundació Mu-
tual de Conductors.

4) Actualment, quines són les pro-
blemàtiques més destacables 
que afecten el vostre col•lectiu?
Suposo que cadascú detecta unes 
problemàtiques, per tant m’és difí-
cil parlar per tots. Sí que hi ha certs 
aspectes que dificulten; com ara 
que no disposem de molt material 
per realitzar les activitats o que el 
centre és molt gran i els tràmits o 
la coordinació poden ser lents. Tot 
i això, crec que si l’actitud és posi-
tiva davant la feina, els problemes 
es superen i de fet serveixen per 
millorar o corregir.  

5) Per últim, recomana’ns una pel•lícula 
i una cançó.
Per riure, recomano el curt de Pixar ‘Partly 
Cloudy’. I una cançò, ‘Hearts on fire’ de Cut 
Copy. 

Moltes gràcies pel teu temps, Jordi.
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EDUCADORS SOCIALS

Aquesta vegada, mitjançant el Jordi (Educador social al MR 1), coneixem la realitat d’aquest col•lectiu 
de Tractament i les seves problemàtiques.

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

POLÍTICA, I ARA QUÈ? 
Resulta innegable reconèixer que en els 
últims anys alguna cosa està canviant en 
política. Si mirem enrere i intentem fer un 
petit exercici d’anàlisi per tal de descobrir 
les possibles causes d’aquests canvis, no 
passa desapercebut l’episodi de crisi que 
avui en dia encara patim.

No cal ser analista econòmic per saber 
que l’economia és cíclica i que s’alternen 
períodes de bonança econòmica (no con-
fondre amb la millora de la qualitat de vida 
de tots/es els ciutadans) amb períodes de 
crisi. Aquí intervindrien múltiples factors: 
la disponibilitat de crèdit -tant per empre-
ses com per les famílies- el nivell d’en-
deutament, l’especulació (en tots els seus 
àmbits), l’afany d’enriquiment, el preu 
de les matèries primeres, les polítiques 
econòmiques dutes a terme pels diferents 
actors polítics, la corrupció, ... i fins i tot les 
catàstrofes naturals, això conjuntament 
amb els factors macroeconòmics (PIB, 
tipus d’interès, IPC, indicadors laborals, 
balança de pagaments, polítiques fiscals 
i monetàries, ...) per desgràcia s’escapen 
al control de la majoria de mortals.

Tota una sèrie de factors que condicio-
nen i interrelacionen entre ells, derivant 
en aquests períodes econòmics cíclics, 
que en definitiva marquen les nostres vi-
des d’una manera o d’una altra. Aquests 
canvis econòmics tan accentuats sempre 
comporten una sèrie de conseqüències 
polítiques institucionalment i en l’àmbit 
personal.

Deixant de banda aquests factors, impor-

tants i cabdals, per a les nostres vides, 
factors però, que per desgràcia se’ns es-
capen una mica, no resulta menys cert 
que hi ha altres factors igual d’importants 
i sobre els quals sí que tenim coses a dir i 
que poden canviar més coses de les que 
ens pensem.

És freqüent escoltar com algú expressa el 
seu canvi de vot de dretes a esquerres i 
a la inversa, en funció de la situació per-
sonal que li toca viure. No és la nostra in-
tenció criticar la llibertat de vot que això 
representa, ans al contrari: és un exercici 
democràtic molt sa i de vegades conve-
nient. La nostra reflexió va encaminada 
més cap al criteri que fem servir a l’hora 
de triar aquests canvis.

Si prenem com a punt de partida el pro-
grama electoral de qualsevol formació po-
lítica, veurem que la majoria toca gairebé 
tots els temes rellevants que ens poden 
afectar en el nostre dia a dia. Aquí ja tro-
bem un primer impediment, ja que només 
una mínima part dels votants, vota ba-
sant-se en el programa.

Si prenem com a identificador de les po-
lítiques socials i econòmiques efectives 
l’acció de govern, aquí ja estaríem més 
a prop de la idiosincràsia d’aquells que 
creiem que ens poden representar millor, 
però malauradament aquest exercici tan 
interessant, el porta a terme una minoria.
Ara bé, si hem de prendre com a re-
ferència les declaracions d’intencions, la 
propaganda, les promeses, la filibusteria 
electoral... -cosa que no hauríem de con-
siderar realment com el criteri més fiable 
a l’hora de decidir de qui ens sentim més 
propers-, per desgràcia ja hem caigut 
al seu joc, el joc del jo prometo i tu t’ho 
creus. 

Ja no es tracta de culpabilitzar únicament 
als que escollim democràticament per re-
presentar-nos i gestionar tot allò que és 
de tots (val a dir que gran part de culpa sí 

que tenen), sinó d’acceptar el nostre grau 
de coresponsabilitat per haver-los escollit, 
i el que és pitjor, en molts casos mante-
nir-los en càrrecs de responsabilitat.

No oblidem que aquests gestors públics 
formen part de la societat en què vivim i 
no deixen de ser una mostra, petita però 
una mostra representativa, de la salut de 
la societat en la que vivim, no són éssers 
alienígenes, encara que moltes vegades 
ho puguin aparentar, aliens a la nostra 
cultura, a les nostres tradicions, als nos-
tres costums (o mals costums), a la nostra 
manera de fer...

No oblidem, per tant, la nostra part de 
responsabilitat en aquest joc. Si no som 
capaços de dedicar, en el pitjor dels ca-
sos una estoneta del nostre temps, cada 
2 o 4 anys, per votar i decidir qui volem 
que ens administri, potser ens mereixem 
ser governats per una sèrie de personat-
ges neoliberals al servei dels dictats ca-
pitalistes, que es prenen la gestió d’allò 
públic com una carrera professional on 
guanyar-se les garrofes i que segurament 
acabarà ben recompensada en forma de 
càrrecs de confiança en el si de grans 
companyies.

Resulta molt còmode culpabilitzar la me-
diocritat política com a principal mal de tot 
el que ens succeeix, sense parar a pensar 
quina part de culpa tenim, per petita que 
sigui.

Si alguna cosa no ens agrada fem quel-
com per canviar-ho. I si el que passa ja 
ens està bé, definitivament tenim el que 
ens mereixem.

El nivell de les societats, ve donat per 
molts paràmetres i un dels més fiables és 
el nivell de les seves institucions i el dels 
seus governants.

Sergi - OIT



                         LLUITEM!  LLUITEM!

TRACTAMENT: UN ALTRE MÓN 
ÉS POSSIBLE...

INTERIOR BRIANS2: 
MANIPULAR ÉS UNA FORMA DE CORROMPRE 

Després d’un any d’implantació del nou Pla 
Funcional de Brians 2,  les estadístiques indi-
quen una disminució de número d’expedients 
disciplinaris, ús dels mitjans coercitius, regres-
sions i un augment en classificacions inicials 
amb programa individualitzat de tractament 
(PIT) i Riscanvi, de l’oferta d’activitats de reha-
bilitació ajustant-la a les necessitats detecta-
des i a les curtes condemnes, ajustament dels 
continguts dels programes al PMOC (Progra-
ma Marc d’Orientació Curricular), augment del 
nombre de PIT’s entre d’altres indicadors que, 
a primera vista, assenyalen una suposada mi-
llora general de funcionament i organització. 
Parlem d’aspectes quantitatius bàsicament 
està clar, de resultats. Resultats que s’han 
donat dins d’un context determinat, els quals 
analitzem tot seguit.

Aquests resultats s’han donat després de 
molts anys patint unes retallades a nivell sala-
rial de tota la plantilla i concretament afectant 
un 15% més a tractament, els quals han vist 
reduït el seu horari i consegüentment el temps 
de dedicació fins aquest gener del 2015. Des 
d’aquí, agraïm a tot el col•lectiu i especialment 
al de tractament, ja que en gran part gràcies 
al seu esforç s’han pogut donar aquests resul-
tats. L’Administració hauria de veure i valorar 
que té un col•lectiu de recursos humans que, 
tot treballant amb les peculiaritats que treballa 
diàriament, ha sabut adaptar-se a les noves 
formes de funcionament i demostrant una ca-
pacitat de flexibilització i assimilació de noves 
directrius que haurien d’obrir com a mínim un 
procés de reflexió.

Reflexionem, imaginem ara un món millor, no 
ideal però si millor al que actualment tenim. 
Un món on la formació fos un dret real que la 
gent pogués gaudir per posteriorment reflectir 
a la seva tasca diària, a les seves maneres 
d’entendre i fer. Una formació i capacitació 
adequada a les necessitats de cada lloc de 
treball, milloraria l’eficàcia? I si establim unes 
polítiques beneficioses que permetin la real 
conciliació de la vida personal amb la laboral 

de qui ho necessiti vetllant pels treballadors. 
Augmentaria el rendiment i entusiasme dels 
treballadors a les seves funcions? I si vet-
llem per un clima laboral adequat, on el per-
centatge d’interinitat no sigui tant elevat com 
l’actual, on treballem amb polítiques reals 
per millorar els plans de carrera, garantir l’es-
tabilitat dels professionals, finalitzar amb la 
precarietat de les places, assegurant unes 
oposicions amb unes condicions afavoridores 
pels professionals que porten anys treballant 
i que coneixem de veritat les peculiaritats del 
nostre hostil àmbit de treball. No oblidem que 
som els treballadors els qui amb les nostres 
experiències, anàlisis que fem de les nostres 
tasques, els que realment fem que els resul-
tats desitjats per l’Administració es puguin 
veure reflectits en un anàlisi com l’actual. Els 
treballadors volem un projecte que ens pugui 
convèncer. La motivació es allò que impulsa 
a les persones a intentar aconseguir amb les 
seves accions assolir metes. L’Administració 
hauria de tenir l’habilitat d’aconseguir que els 
seus treballadors vulguin fer el seu treball i a 
més, fer-lo bé, hauria de mirar per fomentar 
una actitud que dirigeixi la nostra conducta a 
apropar-nos al treball, per millorar la produc-
tivitat i eficàcia no només quantitativa sinó a 
nivell qualitatiu. Com valorem això? Darrera 
els interins, dels treballadors, hi ha unes ne-
cessitats i expectatives no només un número 
d’ identificació personal... I darrera dels admi-
nistrats unes persones amb unes necessitats 
que hem d’atendre amb qualitat. La qualitat 
es persegueix assolint unes millores per als 
treballadors. O és que nosaltres no ens me-
reixem després de la demostrada validesa 
una millora?
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LA PIULADA

DG ens vol enganyar en el con-
curs de trasllats amagant places 
vacants i oferint-les en comis-
sions de servei.

Ara que arriba la calor, l’Adminis-
tració ha decidit lliurar el vestuari 
d’hivern al personal de vigilàn-
cia... Serà que preveuen que tin-
drem un estiu calentet?

Aques estiu aneu amb compte en 
agafar el telèfon quan estigueu 
de vacances o de lliurança. Mai 
se sap...

Front a possibles burofax inespe-
rats, indisposicions gastrointes-
tinals sobrevingudes o dia com-
plert a la platja.

Si us demanen fer hores extres 
sigueu solidaris i recordeu els 
companys interins que estan es-
perant un lloc de treball.

Els mesos de juliol i agost El 
Talp descansarà. Tornarà a 
sortir el mes de setembre amb 
ganes reforçades de seguir 
lluitant i informant. Bon estiu!
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“Hi ha tres classes de mentides: les 
mentides, les maleïdes mentides i les 

estadístiques” (Mark Twain) 

Què podíem esperar? Brians 2, una presó 
de més de 1400 interns reconvertida en el 
nou paradís Disney, on mai succeeix res i 
si succeeix s’interpreta, s’amaga, es tapa i 
es calla pels qui obliguen i manen i,  si  és 
necessari, es manipula i es fa callar qual-
sevol veu discordant.

Es tracta d’una reconversió adaptada del 
nou sistema low cost penitenciari català 
que actualment es basa en la manipula-
ció de dades que conformen les estadís-
tiques. La realitat en la ficció i el poder de 
la manipulació com a úniques remeses de 
possibles per substituir en una societat 
que explica les veritats a l’esquena i és hi-
pòcrita a la seva manera. No ens engan-
yem, la nostra Direcció està formada per 
funcionaris sense creativitat ni imaginació, 
mediocres professionals, grisos i submi-
sos i sense cap altre ofici ni benefici que 
el d’aproximar-se als que manen, d’aquells 
que diuen, com en la famosa expressió en 
espanyol: “que hay de lo mío”.

Ja fa bastants anys que cap dels nostres 
membres de la Direcció manté el pols, el 
cara a cara en un pati, i qui ho va fer, en 
uns  mesos va tenir suficient per fer-se una 
idea i mantenir-la a dia d’avui. Com si res 

canviés. Així doncs, tenim una Direcció 
submisa a Barcelona, que es mou entre 
el despotisme i l’arrogància, no faltada de 
complexos i, si cal, venjativa i propensa a 
potenciar els amiguismes fidels. Una Direc-
ció a anys llum de la realitat, sense empa-
tia, que a més de corrompre professional-
ment vol adoctrinar amb realitats fictícies.

Els que treballem als patis, els que posem 
la cara, els que assumim la conflictivitat, la 
falta de rigor i disciplina observem un Pla 
Funcional totalment diferent. Què hi ha 
dels codis 1 reconvertits en canvi de mò-
dul? I dels informes que no apareixen? I 
dels advertiments? I què podem dir dels 
passeigs dels interns per Salut Mental que 
agredeixen o incompleixen el règim disci-
plinari per evitar les sancions correspo-
nents? I quan un intern no vol accedir a ser 
situat en un mòdul? Ah, sí! Se’l situa en un 
altre com si res. I quan un intern es nega 
a pujar a la cel•la després de desobeir les 
ordres d’un funcionari se’l ha de canviar de 
cel•la? Doncs sí! 

Així doncs, durant aquest últim any, tots i 
totes hem viscut situacions rocamboles-
ques com per exemple obligar als interns 
implicats a fer-se una abraçada entrecan-

cells després d’una baralla o una agressió. 
Situacions i formes de deixar sota la catifa 
aquella brutícia que mai es reflecteix a les 
estadístiques, a més a més de la falta de 
menyspreu per als funcionaris que que-
den entredits i mancats d’autoritat. Un altre 
exemple seria el tres per un: com poden 
explicar l’acumulació d’informes disciplina-
ris d’un intern que suma fins a tres en diver-
sos departaments en cinc hores, i solament 
se l’incoa un únic informe disciplinari en el 
qual s’engloba tot això: en una sola i úni-
ca falta. És l’últim de la comprensiva forma 
d’aplicar la legislació.

I així van les coses: massa transigència, 
massa draps calents, massa complexos, 
massa interpretacions i massa por per en-
frontar-se als interns i que no surtin els nú-
meros. En canvi, es bolca la seva rancúnia, 
el seu  ressentiment i la seva incapacitat 
en els funcionaris, els quals dia a dia i sen-
se ajuda compleixen fidelment amb la seva 
tasca i total professionalitat.

                                                                          
“La resignació és un suïcidi quotidià” 

(Honore de Balzac)
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Durant el mes de maig, la nostra Direcció ens va presentar els resultats de l’anomenat Pla Funcional 
2014. A Interior les coses no són tant boniques com les pinten.


