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LA IRONIA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS 
PENITENCIARIS  

 

Aquest passat 27 de juliol vam tenir la visita del conseller de Justícia treien rèdit del seu centre estrella, 
la primera presó amb representants dels interns. 

 

Aquest dilluns 4 de juliol s’ha tornat a oferir el servei de piscina tancat des de feia anys. 

 

Mentrestant la Direcció General treu rèdit del seu programa de reinserció, torna a oferir l’activitat 
motivacional de piscina al C.P. Lledoners. Tancada des de fa anys per no tenir disponibilitat econòmica 
per contractar els serveis de socorrista. 

 

Els seus treballadors, aquí a Lledoners, estem farts de denunciar-ho, igual com passa al C.P. Mas Enric i 
al C.P. Puig de la Bases, per citar sols els dos últims centres que s’han inaugurat, hem de suportar 
jornades laborals en condicions precàries, amb dotacions de personal que en moltes ocasions ratllen o 
estan per sota del mínim exigible,  que posa en risc la nostra pròpia seguretat, i inclús la dels interns. 

 

Aquí a Lledoners hem fet concentracions, hem reiterat per passiva i activa la falta de personal, vam 
realitzar l’any passat un tancament simbòlic i que hem aconseguit? Tan sols pedaços des del 
Departament  Justícia i des de la Direcció general, desmentint una realitat impossible de maquillar i al 
final acabant enviant reforços quan la situació es feia ja insostenible.  

 

Els treballadors estem farts que any si, any també, tornin les denegacions de dies, els canvis de serveis 
obligats tot per NECESSITATS DE SERVEIS. CC.OO, un cop més, denuncia la interpretació perversa 
que fa la direcció del centre del concepte necessitat de serveis, aquestes han de ser puntals / 
necessàries / extraordinàries. No podem permetre que aquest concepte es converteixi en un gran 
paraigües on hi càpiga de tot.  

 

CC.OO vol deixar clar que estem al costat de la plantilla, treballadors que en primera persona pateixen 
aquesta falta de personal a les presons catalanes, personal que veu dia rere dia que no pot fer els seus 
descansos, i per professionalitat renuncia no per maquillar les estadístiques, com fa el departament, sinó 
per garantir la seguretat dels seus companys de mòdul. 

 

I ho tenim de dir clar i alt ESTEM FARTS QUE A LLEDONERS LA NOSTRA PRECARIETAT 
LABORAL SIGUI JA UN COSTUM, ESTEM FARTS QUE CADA ANY EN PERÍODE D’ESTIU 
COMPANYS VEGIN DENEGATS ELS DIES O SIGUIN OBLIGATS A CANVIAR DE SERVEI, NO 
ESPORÀDICAMENT, SINÓ DE FORMA SISTEMÀTICA.  

 

Exigim al departament que aturi aquest fets i ens preguntem què pensa fer la direcció del centre, a 
banda de qüestionar les baixes mèdiques, de manifestar a cafeteria que per companyerisme hem de 
renunciar al nostres descans, als dies de festa, als nostres permisos etc..  

 

Salutacions. 

Sant Joan de Vilatorrada, 7 de juliol de 2016.      
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