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ES CONFIRMA EL TANCAMENT  
DEL CP HOMES 

 
 
El dia 6 de gener el conseller de Justícia, Carles Mundó, va publicar un article al 
diari El Punt-Avui titulat “El trasllat de la Model i els reptes de l’era digital”, el 
primer paràgraf de la qual és el següent: 
 

 
“El tancament de la presó Model és l'eterna assignatura pendent del 
Departament de Justícia. Fa més de 30 anys que es'n parla, i tots els 
consellers s'ho han proposat. En canvi, la presó contínua a l'esquerra de 
l'Eixample. És una instal•lació obsoleta i amb grans deficiències, que ha de 
passar a la història. La setmana que veu farà un any que em vaig incorporar a 
Justícia i vaig situar el trasllat de la Model entre els nostres prioritats. 
Coincidint amb aquest primer aniversari, l'Ajuntament i el govern 
signarem un conveni definitiu. Serà un acord vinculant, amb un estricte 
calendari d'obligacions per als dues administracions, que servirà per posar 
punt final a un equipament que fa més de 112 anys que serveix com a presó”. 

 
 
Si alguna cosa indica el paràgraf anterior de manera explícita és la confirmació 
del que tots els rumors apuntaven, i dels quals CCOO va ser el primer sindicat a 
fer-se ressò, i que no és un altre que el tancament imminent del CPHB sobre la 
base d'un conveni d'obligat compliment per a ambdues parts, Generalitat de 
Catalunya i Ajuntament de Barcelona. En quines condicions reals, més enllà de 
la desinformació que l'Administració faciliti a la premsa, ho sabrem demà,  dia 10 
de gener. 
 
A última hora del dijous 5 de gener, amb traïdoria i nocturnitat, just abans de 
Reis i sense especificar el lloc, ni enviar ordre del dia, s'ha convocat a CCOO i a 
la resta de sindicats representatius a una reunió sorprenent el dia 10 a les 17.30 
hores, amb l'assistència del Secretari General i el Director General de Serveis 
Penitenciaris. Tot indica que l'objecte de l'anormal convocatòria presumiblement 
serà comunicar el degollament sense remissió de la plantilla del CPHB i el seu 
més que previsible dispersió a tot el llarg de la província, amb el subsegüent 
efecte col·lateral en les plantilles dels altres centres i l'efecte final de 
l'acomiadament de centenars d'interins. 
 
Que esperem el pitjor ho indica el secretisme delatador, el joc desvergonyit de 
temps i la manipulació conscient del tema portat de manera descarada des de 
tots els nivells del Departament. 
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Continuant en la mateixa línia d'actuació, basada en l'ús manipulador d'una 
imatge que solament es fonamenta en el buit i la falsedat, demà es preveu signar 
l'acord de tancament del CPHB. Després de trobar una taula arrossinada 
amagada durant anys en una golfa oblidada del centre es traurà al pati exterior, 
fent-la passar com la taula del primer director de la Modelo i sobre ella es 
tancarà el cicle del centre en contra de qualsevol lògica d'eficàcia administrativa i 
amb la conveniència política dels signants com a únic nord. 
 
Si alguna cosa hem constatat CCOO és que el principi directriu que ha guiat de 
manera clara i meridiana l'acció política i administrativa dels actuals gestors del 
mitjà penitenciari català ha estat l'agressió constant al col·lectiu, la retallada 
sistemàticament i la prossecució d'una acció política desvergonyida, sempre 
embolicada de portes enfora en l'aroma a roses d'un presumpte diàleg que, fet i 
fet, ha demostrat tenir l'olor dolça de la pútrida imposició. 
 
Per als treballadors del CPHB, i en general pels de tots els centres penitenciaris 
catalans, s'acosten temps difícils perquè estem en mans de gestors dolents. 
 
Tanquen el CPHB perquè és “obsolet i amb grans deficiències”, però gens diuen 
del funcionament exemplar del CPHB gràcies a una plantilla d'una 
professionalitat fora de dubtes, sostinguda a través dels anys en les condicions 
més dures, “oblidant-se” convenientment dels 500 treballadors/res que 
conformen la plantilla del centre penitenciari català que compta amb més 
experiència i a partir de la qual, actuant com a autèntica escola, s'han format les 
de tots els altres centres catalans. 
 
Sobre la plantilla del CPHB planeja l'amenaça certa de ser triturada i esbocinada 
sense compassió, i el que és pitjor i tenint en compte el curt però intens 
currículum d'aquesta Administració, caracteritzada per la confusió interessada de 
la negociació i la imposició, la dispersió subsegüent molt probablement es 
portarà en condicions gens òptimes. Bàsicament és el que hem après a esperar 
d'aquesta Administració. 
 
CCOO es mantindrà ferm en la seva oposició a qualsevol tancament que no vagi 
precedit de la construcció d'un centre nou que ho substitueixi. Si la proposta de 
l'Administració s'allunya de les condicions més acceptables, i som escèptics que 
siguin mínimament acceptables, CCOO cridarà a la mobilització dels 
treballadors. 
 
CCOO seguirem informant!!! 
 
Barcelona a 9 de gener de 2017 

 


