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L’ALTERNATIVA:

LA PEDRADA: Finalment, després de 3 anys, ha arribat l’hora! Els com-
panys de la JU26 se’n van cap a Puig de les Basses i els 
que ens quedem patirem les conseqüències... Adéu JU26! 
No accepteu cobrir les baixes que es generin amb la seva 
marxa. No accepteu hores extres. Hi ha 478 interins espe-
rant un lloc de treball! Solidaritat!

www.lledonersforever.cat 

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

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

ARCADE FIRE és un grup d’indie rock originari de 
Mont-real (Canadà) creat a l’any 2003, liderat pel matri-
moni format per Win Butler i Régine Chassagne i conegut 
per l’ús d’un gran nombre d’instruments 
musicals així com pels seus espectacu-
lars i originals concerts on els membres 
acostumen a canviar els seus instru-
ments i que compta amb David Bowie 
entre els seus seguidors. Sembla ser que 
el nom de la banda es deu a l’incendi en 
una sala de màquines recreatives.
El títol del seu primer àlbum ‘Funeral’ 
prové de la mort de diversos familiars 
dels components del grup durant el seu 
procés de gravació, fet que va influen-
ciar en la temàtica de les cançons. Per 
enregistrar el seu següent àlbum (‘Neon Bible’), el grup va 
comprar una església abandonada prop de Mont-real i la 
van transformar en un estudi de gravació donant-li al disc 
un toc més acústic. Al 2010 publiquen ‘The Suburbs’ que 
està inspirat en la infantesa i joventut dels components de 

la banda als suburbis de Houston i que compta amb un so 
més elèctric i evolucionat. Amb aquest disc el grup va aug-
mentar considerablement la quantitat de públic als seus 

shows tocant a grans estadis i va guan-
yar nombrosos premis com el Gram-
my al millor àlbum de l’any.
El seu últim treball ‘Reflektor’ ve pre-
cedit per una insòlita campanya de 
promoció basada en accions al carrer i 
concerts secrets sota pseudònim, i su-
posa un canvi notable en el so del grup, 
que s’allunya una mica de la èpica i els 
sons foscos i s’acosta als ritmes disco i 
a la new wave en gran part de les seves 
cançons. 
Recentment han estat tocant a Barcelo-

na dins del festival Primavera Sound demostrant que con-
tinuen sent una banda enèrgica i diferent.

Xavi - OIT
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CCOO de Brians 2 portem ja alguns me-
sos des que ens vem renovar i hem cre-
gut oportú fer una mica de balanç de la 
nostra tasca i compartir-la amb vosaltres. 
Primer de tot agraïr-vos als treballadors/
es del centre tot el suport que ens esteu 
donant en aquesta nova etapa en la que 
esperem millorar, per la part que ens 
toca, les condicions laborals de tots/es 
vosaltres i que veieu en CCOO no tant 
un sindicat, sino un grup de persones 
que s’ho treballen cada dia per aconse-
guir millores per tothom i contrarestar 
les arbitrarietats, les injustícies i les gan-
sades cada cop més  nombroses de la nos-
tra direcció.

CCOO ofereix als treballadors/res de 
Brians2: 

Per un costat tenim una publicació, El 
Talp, que tots/es coneixeu. La fem princi-
palment la Natàlia (peculi cap de setma-
na), l’Olga (comunicacions cap de setma-
na), el Xavi (OIT tarda) i el Jaume(área 
de serveis tarda). En El Talp col.laboren 
la resta de companys de la secció sindical, 
companys d’altres CP’s i amics que donen 
un cop de mà.  Ja sabeu que El Talp està 
obert a la col.laboració de qui vulgui.

La secció sindical de Brians2, des que ha 
arribat en aquesta nova etapa, hem nego-
ciat amb la direcció del centre un acord 
que permet regular d’una vegada les con-
dicions del concursillo intern anual i per-
met també regular les permutes anuals 
evitant els fraus i les picaresques per part 
de tothom.

Hem demanat i obtingut la informació 
relativa a la marxa dels companys de la 
JU26, hem demanat i encara estem espe-
rant, perquè això els posa molt nervio-
sos, els horaris legalitzats per la DG del 
centre. Si no ens ho donen en breu ho 
exigirem directament a la DG explicant 
que aquí es neguen a donar informació 

als delegats de CCOO.
Els CUSI están en el camí de millorar la 
seva situació envers alguns festius assen-
yalats i de ser tractats tots per igual per 
part de la direcció.  Actualment estem 
negociant el tema.

Hem frenat les intencions de la Gerència 
de fer un locutori per la formació on line. 
Els companys que negocien habitual-
ment amb la direcció són el Javier (CUSI 
tarda), el Francesc(Subministres tarda) i 
el Jaume(area de serveris tarda). 
El Sergi(OIT tarda) és el company que 
s’encarrega de la Formació i de submin-
sitrar-vos tota la informació dels nous 
cursos de CCOO i de tot el que vulgueu 
saber sobre la Formació actualment.

Tenim feina i molta, perquè malaurada-
ment aquesta direcció que tenim es troba 
molt lluny de treballar per tenir als seus 
treballadors contents. Fem un repàs de 
l’estil de la nostra direcció, sapiguem a 
qui ens enfrontem:

L’actual direcció es revesteix d’un le-
galisme falç fent servir la mentida i la 
manipulació per explicar els nefastos 
aconteixements que vivim: apagades, 
incendis, agressions, intents de motí, in-
formes no sancionats, tot val per salvar 
les estadístiques i la poltrona devant de 
la DG. L’excusa es senzilla:  ens diuen que 
no hi ha diners, no hi ha personal,  no 

hi ha manteniment i, per tant, se la ju-
guen els de sempre. Seguim sense tenir el 
mínim material per enfrontar-nos a una 
apagada. Els hi falta coneixement i corat-
ge. No els importa la situació que vivim 
en los patis.  Passar de l’olivera els posa 
molt nerviosos.  Diuen conèixer 
els interns i confonen els seus noms. No 
coneixen ni els funcionaris/es. 

Estem enquistats en un mètode de  tre-
ball pervers, les decisions es prenen en 
un despatx que no escolta, no mira, no 
pren el pols als mòduls. No existeix co-
neixement,  ni anticipació, ni previsió, 
es fan comunicats interns per carregar 
de responsabilitat als que presten servei 
d’interior. Es manipulen les classifica-
cions d’interns sota el terme “quota de 
solidaritat”.

Tenim la sensació que l’actual Direcció 
es caracteritza per una mediocritat en 
l’àmbit profesional que es tradueix en 
conductes autoritàries fruit de la descon-
fiança vers els professionals a les seves 
ordres. 

Es sotmet als funcionaris a rotacions que 
creen inseguretat i desconfiança, i s’abusa 
dels òrgans col·legiats per exercir el con-
trol. La comissió disciplinària està fora 
de la llei de jurisdicció i AAPP. Els com-
panys del equips de tractament pateixen 
amenaces subtils a les Juntes i han d’ac-
ceptar les interpretacions i arbitrarietats 
dels preceptes legals que els imposa la 
direcció. (...)



1. Quins son els problemes actuals del 
PHPT?

- El principal problema que tenim en el 
nostre centre és la falta de personal, tal 
com passa a la resta dels Centres de Cata-
lunya, però amb l’agreujament que al ser 
un centre petit suposa que un sol funcio-
nari sigui  el 25% d’una guàrdia.

L’Administració està aplicant una polí-
tica de retallades en matèria de recursos 
humans que ha comportat la pèrdua del 
14% de la plantilla. Hem passat de 37 
GSIs i 4 GAMV a tenir tant sols 32 GSIs 
i 3 GAMV. Això, significa que segons la 
distribució horària del nostre col•lectiu 
ens trobem amb guàrdies composades 
per 4 funcionaris i els GAMV de dilluns a 
divendres. Consegüentment, a l’hora del 
gaudiment dels nostres dies, ens trobem 
que solament pot marxar un únic fun-
cionari deixant el marge de maniobra en 
situacions límits, com per exemple el co-
briment de les baixes per IT, hospitalit-
zacions de familiars, exàmens... i d’altres 
circumstàncies que afecten a la seguretat 
del centre, ex.: la vigilància continuada 
d’un intern...

Fins ara, totes aquestes incidències es 
cobrien amb hores extres, ja que des de 
la DG no enviaven personal, però des 
d’aquest mes de maig, aquesta tampoc 
ens autoritza a fer hores extres excep-
te si per motius regimentals ens veiem 
obligats a mantindre una vigilància con-
tinuada per algun intern (“caganer”). 
Aquesta situació suposa que si hi ha al-
gun funcionari de baixa, d’assumptes 
per hospitalització d’un familiar o altres 

imprevistos, es deneguin, des del despa-
tx del Coordinador Penitenciari, els dies 
d’AP, CF... als funcionaris del nostre cen-
tre amb la gran excusa “Per necessitats 
del servei”. Circumstància que ha gene-
rat una gran preocupació i nerviosisme 
a tot el col•lectiu davant de les vacances 
d’estiu.

Com a delegat de CCOO, aquesta situa-
ció suposa una immensa vulneració cla-
ra e intolerable dels drets dels funciona-
ris del PHPT per part de la Direcció del 
centre amb la col•laboració necessària 
de la DG, perquè:.Impedeix als funcionaris exercir el 
dret de gaudir les seves hores, amb 
l’única excepció del 25% de simulta-
neïtat recollida als acords del personal 
penitenciari..Implica que en les guàrdies on hi hagi 
companys de baixa durant 15 dies no es 
puguin demanar CF i AP..S’anul•la totalment la conciliació de 
la vida laboral i familiar i, a més a més, 
el nostre descans personal.

2- Quines creus que són les solucions 
que es poden donar?  

- La solució correspon a la cobertura 
imminent de les baixes per IT des del 
primer dia i a la contractació de perso-
nal com a reforç per al període estiuenc. 
Això, permetria  que la nostra plantilla 
pogués gaudir dels seus dies sense tenir 
que patir per si hi ha algun company, a 
qui  li hagi sorgit qualsevol imprevist fa-
miliar o s’hagi d’agafar la baixa.

 I sobretot, que ningú s’enganyi  per-
què l’autorització de les hores extres 
solament beneficia a l’Administració i 
perjudica als interins, els quals es tro-
ben al carrer des de fa més de dos anys; 
empitjora les nostres condicions labo-
rals menyscabant la nostra seguretat i 
augmentant el nostre risc; i obliga als 
centres a l’ampliació dels períodes de 
treballs pel compliment dels serveis mí-
nims. 

Siguem clars, l’Administració autoritza 
hores extres a canvi de la nostra segu-
retat, per això crec que s’ha de dir NO 
ROTUNDAMENT  a aquestes mentre 
hi hagi personal acomiadat al carrer.

3- Podem donar-vos un cop de mà per 
ajudar i col•laborar en  aquesta infame 
situació?

-Com a Delegat de CCOO en el PHPT i 
amb la cooperació, ajuda i participació 
de l’Agrupació del personal penitencia-
ri de CCOO, fa uns dies, vam presentar 
una queixa formal davant del Subdirec-
tor de RRHH de la DG. Esperem una 
resposta contundent per posar fi a la 
situació.
 
Per finalitzar,  m’agradaria comentar la 
situació que s’està vivint en tots els cen-
tres de Catalunya, ja que cada vegada hi 
ha més conflictivitat, inseguretat, males-
tar i cabreig per part del nostre col•lec-
tiu davant la negociació de pròrroga del  
nou acord. Negociació on sembla que 
hàgim d’estar abocats a assumir noves 
retallades. Des del meu punt de vista, 
no és gens agradable ni de rebut aquesta 
situació, perquè ja hem patit retallades. 
A més a més, és intolerable que tinguem 
que renunciar a la nostra seguretat la-
boral per falta de mitjans i d’efectius; 
com, també, l’incompliment dels acords 
en matèria de renovació d’uniformes. 
Tot això, per a què, pel manteniment del 
PRP? Estem segurs que mereix la pena?

Antonio Pedro H- R.
Delegat de CCOO al PHP Terrassa

PAVELLÓ HOPITALARI PENITENCIARI DE TERRASSA:
 LES PITJORS CONDICIONS LABORALS.

Aquest cop hem entrevistat a l’Antonio Pedro Hernandez Ruano, delegat de CCOO del Pavelló Hospitalari 
Penitenciari de Terrassa, probablement el lloc on els treballadotes penitenciaris pateixen més les retallades i 
veuen més minvats els seus drets.

LA FALTA DE DINERS POSA EN PERILL LES 
ACTIVITATS DELS MONITORS/ES ARTÍSTICS

Tots els/les monitors/es ocupem i formem 
diàriament a un gran nombre d’interns en 
els tallers artístics dels mòduls i de l’àrea de 
tallers. Les activitats educatives que realit-
zem fan ús de disciplines artístiques i dinà-
miques socioeducatives per tal d’incidir en 
les diferents variables que poden millorar 
l’evolució dels interns, com ara treballar 
hàbits de convivència i treball, desenvolu-
par les capacitats manuals i cognitives, com 
també realitzem altres funcions i tasques 
(organitzatives, avaluatives, administrati-
ves...)

Però com podem desenvolupar la nostra 
tasca si no tenim eines ni materials per tre-
ballar les activitats?

Una de les característiques de la nostra fei-
na és que realitzem fonamentalment una 
labor socioeducativa que es materialitza 
freqüentment amb objectes artístics/deco-
ratius, interpretacions musicals/escèniques 
o decoracions i dinamitzacions per les festi-
vitats del centre. La nostra feina ens agrada 
i creiem que fem una tasca molt important 
en la millora de les variables que faciliten 
la “reinserció social” dels interns, que en 
molts casos tenen greus problemes psicolò-
gics, socials i físics. Però sense recursos ma-
terials la nostra feina com la de molts com-
panys/es de Tractament es complica i posa 
en risc la nostra salut i professionalitat.

Direcció argumenta que no hi ha diners 
per les activitats, que la Generalitat està 
sota mínims. No ens creiem el vostre joc, 
nosaltres som professionals que treballem 
amb delinqüents. Ens cal un Pla de fi-
nançament i de gestió adequat als objectius 
socioeducatius que es volen aconseguir, el 
qual garanteixi uns recursos bàsics per dur 
a terme les activitats, com també que faci-
liti la possibilitat de de vendre i promocio-
nar en altres mercats alguns dels productes 
i resultats que generen els tallers artístics. 
Cal que s’entengui la feina que fem, per tal 
que conjuntament tècnics del centre, del 
Departament i nosaltres, els monitors, es-
tablim les bases per poder garantir un bon 
servei amb qualitat i complint els objectius 
previstos!!

Xavi - Monitor laborals
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(...)
CCOO no recolzarà mai aquest fustiga-
ment i diem que estem farts i no ens ca-
llarem devant de les coses que ens impor-
ten. No entrarem en aquest joc de tril·lers 
que deshumanitza el col·lectiu.. 

Avui més que mai ens hem de compro-
metre en la defensa dels nostres drets 
com treballadors públics i un bon co-
mençament és defensar el nostre escac 
com  peons d’una partida d’escacs, parti-
da a la que us convidem a unir-vos per 
intentar guanyar-la.

Aquí teniu a les CCOO de Brians2.  
Així pensem i així treballem.

Secció Sindical CCOO - Brians2
Juny 2014

“El pitjor és educar amb sistemes ba-
sats amb la por, la força, l’autoritat, 
perque es destrueix la sinceritat i la 
confiança,  i tan sols s’aconsegueix 
una falsa submissió”                           

-Albert Einstein.


