
                                                           
 
 

A TOT EL COL·LECTIU PENITENCIARI: 
 LA LLUITA CONTINUA 

 
 

Centenars de treballadors/es penitenciaris bloquegen 
els accessos al CP QUATRE CAMINS i CP JOVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els quatre sindicats amb representació a 
les presons catalanes, UGTPRESONS, 
CCOO, CSIF i CATAC, han encapçalat la 
mobilització de centenars de 
treballadors/es penitenciaris aquest 
matí per protestar contra la política 
penitenciària que lidera la Consellera de 
Justícia i el Govern d'Artur Mas, en una 
acció que ha durat aproximadament 4h i 
amb la què s’han acabat bloquejant els 
accessos de les presons de Joves i de 
Quatre Camins aconseguint “driblar” les 
intencions dels responsables de Serveis 
Penitenciaris, que havien blindat els 
centres de Brians-1 i Brians-2 en un 
operatiu digne de pel·lícula americana. 

Concentració al CP Quatre Camins i al CP Joves 
 
A quarts de 7 de la matinada, des de Brians-1 i Brians-2, prop de 40 companys 
han iniciat la seva marxa cap els centres de Quatre Camins i Joves a la Roca del 
Vallès. A les 7 ja eren més de cent companys els que pacíficament havien arribat 
als accessos dels 2 centres amb els cotxes, creant un gran colapse a l’AP-7 
direcció Girona i a l’entrada de Granollers i Montmeló. I a poc a poc, s’hi han 
anat afegint més i més companys/es; els funcionaris que entraven a fer el torn 
del matí i companys d’arreu que s’han solidaritzat amb l’acció, alguns d’ells 
després d’haver complert el servei de la nit a d’altres presons. Un grup ha pujat 
a les vies d’accés de la part de dalt i un altre grup s’ha quedat al pont de 
l’entrada del camí. 
 
 



                                                           
 
En tot moment la concentració ha estat pacífica, amb un comportament 
exemplar per part de tots els companys concentrats.  
 

Al voltant de les 10 del matí ha 
arribat un gran contingent 
d’efectius del cos de mossos 
d’esquadra (BRIMO i ARRO) per 
“convidar-nos” a desallotjar la 
carretera. La resposta de tots ha 
estat fer una “sentada” davant 
del perímetre que havien marcat 
els cossos de seguretat. 
Finalment, s’ha decidit dissoldre 
la concentració pacíficament 
quan els companys que estaven 
fent el torn de nit als dos centres 
han avisat que es podia 
començar a viure alguna situació 
tensa amb els interns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lluita continua 
 
Aquesta és una guerra llarga. Els treballadors/es penitenciaris no permetrem que 
per deixadesa i manca de criteri dels responsables del Departament de Justícia 
hàgim de presenciar i patir el deteriorament del nostre entorn laboral. És tot el 
col·lectiu penitenciari qui vigila, custodia i reinserta als penats. Aquest servei 
públic no es pot tocar per molt que l’Administració penitenciària vulgui fer creure 
a les seves estadístiques que els 10.600 delinqüents que estan internats a les 
nostres presons es rehabiliten sols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denunciem a la societat les 
condicions en les que desenvolupem 
la nostra tasca com a empleats 
públics de les presons catalanes, la 
massificació dels centres, l’increment 
de la conflictivita, les agressions als 
treballadors/es i la manca endèmica 
de personal. 
 

 



                                                           
 
 
Volem agrair la participació, la implicació i les ganes de lluita de tots i cadascun 
dels treballadors i treballadores de l’àmbit que d’una manera o una altra han 
recolzat aquesta acció.  
 
Amb les presons no es juga! 
 
 
 

UGTPRESONS    CCOO    CATAC      CSIF 

 
 
 
 
Barcelona,  24  de novembre de 2011 
 


