
NOTA DE PREMSA EN RELACIÓ AL CONFLICTE DEL PERSONAL DE 

TRACTAMENT 

 

 
 

Davant la intenció del Govern de reduir la jornada del personal penitenciari interí 

que presta serveis en els centres penitenciaris s’han convocat assemblees en els 

centres per tal de fer front a una nova agressió de l’administració pública. 
 

Com a  resultat d’aquestes ha quedat palès l’oposició ferma i sense fissures del 

col·lectiu penitenciari i s’han començat a planificar els actes per denunciar aquesta 

situació i per recordar que es tracta d’un col·lectiu que presta un servei finalista. 
Servei que es dona directament a tots i cadascú dels interns de les  presons, 

així com als seus familiars. 
 

Aquest servei és essencial per a la reinserció social  de les persones privades de 

llibertat i la seva incorporació de nou a la societat amb un màxim de garanties per 
tal d´ evitar la seva reincidència delictiva. 

 

El treball d’aquests professionals influeix directament sobre la seguretat dels 

centres penitenciaris, ja que amb les activitats educatives, formatives, i l’atenció 
prestada a ells i els seus familiar, s’eviten moltes tensions en mòduls i patis. 
 

És per tot això que es convoca a  tothom el dia 27 de Febrer a les 15.30 a les 

portes del Parlament de Catalunya per donar recolzament a la intervenció del Síndic 
de Greuges. Intervenció en la que vol demanar explicacions sobre la mesura 

adoptada per Convergència i Unió que, de portar-se a terme, significaria el 

començament de  la fi de les possibilitats de rehabilitació i reinserció de les 

persones privades de llibertat, així com l’augment de la conflictivitat als centres 
penitenciaris degut a la disminució de les possibilitats d’intervenció psicosocial i per 

tant de la obtenció de beneficis penitenciaris.    
 
 
Finalment agrair a tothom la nombrosa participació i la postura ferma davant d’una 

nova agressió del govern al sector públic.  
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