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VAGA DEL PERSONAL DE LA CAFETERIA DE BRIANS 2 

 
 
Avui dia 20  i fins el 25 d’octubre ha començat una vaga dels treballadors i 
treballadores de la cafeteria del CP Brians2.  
 
El motiu principal de la vaga és la imminent extinció dels contractes, ja que la gestió 
serà assumida pel CIRE, i la negativa de l’empresa a pagar indemnitzacions.  Ningú 
no se’n vol fer càrrec, ja que van ser contractades per una UTE  fa set anys, quan es 
va obrir el centre. D’altra banda tampoc han rebut cap carta d’acomiadament. Feia 
mesos que sabien que això passaria, però ha estat ara quan s’han assabentat que 
ningú vol assumir el pagament de  la liquidació per extingir la seva relació laboral. 
 
Les treballadores són acomiadades perquè el CIRE (empresa pública de la 
generalitat, però de gestió privada) està assumint la gestió de totes les cafeteries 
dels centres penitenciaris. En el cas de Brians 2, les treballadores de la cafeteria 
seran substituïdes per màquines de vènding i per interns centre. Al CP Joves ja 
funciona així fa mesos i hem constatat l’existència d’un munt de queixes i denúncies  
per part dels treballadors del centre. 
 
Els treballadors de la cafeteria i el sindicat CCOO denuncien que l’objectiu del CIRE, 
amb el pretext de la rehabilitació dels interns, el que pretén és omplir-se les 
butxaques dels seus directius amb mà d’obra barata, i sense cap tipus de mirament a 
l’hora de d’acomiadar persones que porten anys treballant. 
 
Les treballadores es concentren durant les hores de vaga a la porta del centre i han 
rebut mostres de solidaritat dels seus companys. CCOO dona el seu suport 
incondicional a les treballadores, a més d’intervenir directament en el seu 
assessorament directe, ja que els delegats sindicals pertanyen al nostre sindicat. 
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