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“Han burocratitzat un centre on els seus 
interessos com a comandaments estan per 

davant de les persones. Així ens va!”

    LA PEDRADA www.lledonersforever.cat 

  L’ ALTERNATIVA

LORI MEYERS són un grup de pop-rock sortit de la prolífica es-
cena granadina en què trobem referents tan importants dintre de 
l’indie espanyol com són Los Planetas, Lagartija Nick o Niños Mu-
tantes.
Es van formar a principis de l’any 1998 i està integrat per sis com-
ponents amb el seu carismàtic líder Antonio López (Noni) al cap-
davant. Després de l’autoedició de diverses maquetes van signar 
el seu primer contracte discogràfic amb ‘Houston Party Records’ 
a principis del 2004 i aquell mateix any van gravar el seu primer 
treball anomenat “Viaje de Estudios”. Aquest primer àlbum va ser 
molt ben acollit per mitjans com ‘Radio 3’ i premsa indie, fent que 
el programa ‘Ojo Crítico’ de Radio Nacional  els atorgués el premi a 
la millor música moderna d’aquell any. 
El nom de la banda prové d’una cançò del grup 
de punk americà NOFX que apareix en el seu 
àlbum “Punk in Drublic” de l’any 1994. Aques-
ta cançó tracta sobre Lori Meyers, una amiga 
de la infantesa del cantant d’aquest grup, que 
treballava com a actriu porno. Ell la reconeix 
en una de les seves pel.lícules, i la cançó ens 
explica com el cantant intenta convèncer a Lori 
Meyers perquè deixi aquesta feina, però ella li 
contesta que prefereix treballar en la indústria 
del porno abans que en una fàbrica…
El 2005 graven el seu segon treball que es diu “Hostal Pimodán” i 
que veu la llum sota un clima de discrepàncies amb la seva com-
panyia de discos, el que provoca que al cap d’uns mesos Lori Me-
yers i ‘Houston Party’ trenquin i ells fitxin per una multinacional 
com és ‘Universal’.
“Cronolánea” va ser editat l’any 2008, un àlbum que amb el canvi 
de discogràfica els hi dóna un ressò a escala crítica i de públic i 
que editen després de dos anys de gira ininterrompuda. Aquest disc 

va ser nomenat per la revista independent ‘Mondo Sonoro’ com 
el millor disc espanyol de l’any acumulant més d’un centenar de 
concerts per presentar-lo. I el 2010 editen el seu quart llarga durada 
anomenat “Cuando el destino nos alcance” que els val el premi de 
la revista ‘Rolling Stone’ a la millor gira de l’any.

Sembla que Lori Meyers, al marge dels milers de seguidors que te-
nen darrere seu, van fer el salt a la primera divisió del pop-rock na-
cional i el seu nou treball “Impronta” (2013) va confirmar que mu-
sicalment potser és el seu àlbum definitiu. No vull dir que sigui el 
millor disc de la seva carrera, però sí que estem davant d’un àlbum 
que condensa tot allò que la banda ha anat treballant any rere any. 

Trobem detalls indies de les seves primeres gra-
vacions, referències a la música de ball, poderoses 
guitarres i enganxosos sintetitzadors. En definiti-
va, és tot el que respon a la marca Lori Meyers en 
l’actualitat, és a dir la definició per excel.lència del 
sextet liderat per Noni. Quan l’escoltem trobem 
certes connexions amb el pop espanyol dels anys 
60 i 70, però també autèntics hits que s’han afegit 
al seu incontestable repertori de directe com és el 
cas de les cançons ‘Planilandia’ o ‘Emborrachar-
me’ que són corejades pels seus fans en els seus 

concerts i en els múltiples festivals en els que són presents. De fet 
aquesta última és una cançó fresca i molt enganxosa. Però no totes 
les cançons d’aquest disc són tan enèrgiques, doncs de fet hi ha dues 
balades que són un reflexe de la separació del cantant amb la seva 
parella després de 13 anys de relació.
Tots aquests ingredients fan que ens trobem davant d’una de les 
apostes més prometedores de l’indie espanyol.
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 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

JUSSI ADLER-OLSEN. Ed. Maeva, 2011
“La mujer arañó las paredes lisas hasta ha-
cerse sangre en las yemas de los dedos y 
golpeó los gruesos cristales con los puños 
cerrados hasta que las manos se le queda-
ron insensibles. Había avanzado a tientas 
hasta la puerta de acero por lo menos diez 
veces para meter las uñas en el resquicio y 
tirar, pero la puerta no se movía un ápice y 
el borde estaba afilado.
Finalmente, cuando las uñas se despegaron 
de la carne, se dejó caer al suelo helado ja-
deando. Se quedó un momento mirando fi-
jamente la impenetrable oscuridad con los 
ojos muy abiertos y el corazón desbocado, 
y entonces gritó. Gritó hasta que le zumba-
ron los oídos y su voz flaqueó.”

Copenhague. Carl Morck és un subins-
pector de policia que no viu el seu millor 
moment personal ni professional, després 
d’haver-se vist involucrat en un tiroteig 
en el qual un dels seus ajudants va resultar 

mort i l’altre va quedar paralitzat de coll en 
avall. Quan es reincorpora a la feina, con-
vertit en un element incòmode i intracta-
ble, és nomenat cap del Departament Q, 
una secció creada amb l’aparent finalitat 
d’investigar casos no resolts, integrada per 
ell i pel seu assistent Assad, un siri de pas-
sat fosc.

El primer cas del que es faran càrrec és la 
desaparició de Merete Lynggaard, una jove 
promesa de la política danesa desapareguda 
durant un viatge en ferri cinc anys enrere, i 
donada per morta després d’una investiga-
ció plena de llacunes.

Novel•la negra amb trets de psico-thriller. 
L’autor desenvolupa simultàniament dues 
històries diferents que acaben convergint, 
d’una banda el desenvolupament de la in-
vestigació, meticulós i detallat, i d’altra 
banda el captiveri de la dona que comença 
el llibre esgarrapant les parets fins arren-
car-se les ungles, angoixant i claustrofòbic. 
Tot i això, aconsegueix una narració fluïda 
i ben estructurada, que ens submergeix en 
una trama crua, inquietant, opressiva, i al-
hora addictiva i captivant.
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DEPARTAMENTO Q. LA MUJER QUE ARAÑABA LAS PAREDES 
Aconseguir el delicat equilibri entre la segu-
retat i el funcionament diari d’un centre pe-
nitenciari  com Brians 2, amb gairebé 1.700 
interns, no es pot fer improvisadament. Fa 
falta honestedat i intel•ligència en les deci-
sions. Els que ens dirigeixen estan mancats 
d’aquesta mínima honestedat i dignitat que 
dóna el respecte guanyat amb anys de ser-
vei, així com d’intel•ligència per fer front a 
una tasca tan rellevant.

Des de CCOO veiem com ens menteixen i 
com s’intenta cobrir la seva incompetència 
amb paraules com: “ concatenació d’errors” 
o “accident” i sense assumir la seva res-
ponsabilitat. Veiem com s’amaguen darrera 
d’unes estadístiques que manipulen.

Vivim infinitat d’esdeveniments que con-
taminen el desenvolupament professional. 
Els que han d’abordar tot això viuen aïllats i 
deixen que es  podreixin els problemes da-
munt la seva  taula.

Han burocratitzat un centre on els seus in-
teressos com a comandaments estan per da-
vant de les persones. Així ens va! 

D’una banda, tenim una Junta de Tracta-
ment que està més preocupada en propor-
cionar estadístiques al gust de la DG que 
no pas en incidir en un veritable treball 
de rehabilitació, el qual doni significat al 
seu nom. D’altra banda, tenim el Règim 
Interior on tot és possible: informes que 

es perden sense penalització; una Comis-
sió Disciplinària manipulada i inútil; una 
classificació interior on s’han d’assumir les 
anomenades “quotes de solidaritat” d’in-
terns sense cap projecte tractamental; un 
Pla Funcional que ha creat 9 mòduls cone-
guts com a “pous” envers la supressió dels 
4 que teníem, tal i com ens van voler ven-
dre en el seu dia. La redistribució d’interns 
inadaptats i conflictius als mòduls amb 
programes estàndard només ha generat 
greus incidents regimentals, els quals van 
en augment. Per tant, existeixen molts dub-
tes d’anomenar-lo Pla Funcional, perquè 
amb la seva implantació, la situació no ha 
millorat sinó que s’han traslladat i distribuit 
les misèries endèmiques d’aquesta presó.

Ens van anunciar una bateria de recursos i 
programes de tot tipus, però a data d’avui, ni 
els mateixos professionals els coneixen. La 
situació és tant pèssima que la gran part de 
programes depenen de la voluntat i creati-
vitat d’aquells professionals que  l’han d’ins-
taurar.

Els comandaments intermedis i el conjunt 
dels funcionaris hem perdut la confiança 
en una Direcció que no ofereix garanties 
i, a més a més, descarrega el pes de la seva 
irresponsabilitat cremant al col•lectiu amb 
les seves accions on es gratifica l’amiguis-
me,  la diferenciació entre iguals, la submis-
sió incondicional i la pasterada basada en 
l’egoïsme.

Veritablement no s’adonen? Pen-
sen o creuen que som ximples?

Mentrestant, el nostre sotsdirector de Règim 
Interior segueix fumant davant la porta del 
poliesportiu, sense entrar a cap mòdul, sen-
se prendre el pols als patis, sense conèixer 
als funcionaris després d’anys treballant al 
centre, sense establir un seguiment instan-
tani i real d’interns, sense complir amb les 
obligacions que li atribueix el Reglament 
d’Organització... Què podem esperar?

Tampoc podem oblidar-nos de la Gerència, 
on els companys i companyes que treba-
llen sota les seves ordres es veuen obligats 
cada dia a empassar-se i posar en marxa 
les decisions preses des de la ineptitud més 
rampant, i consegüentment, patir tot el 
col•lectiu de treballadors del centre les con-
seqüències d’aquestes atziagues i nefastes 
decisions.

I per acabar d’amanir tot aquest desgavell 
organitzatiu, ens trobem que marxen la ma-
joria d’ aquells interins que ens han reforçat 
durant l’estiu més els companys de la JU026, 
que ja han marxat. La DG segueix retallant 
personal i amortitzant totes les places pos-
sibles. Estem perdent personal a marxes 
forçades. I si les condicions climàtiques 
donen pluges, els talls de subministrament 
elèctric seran constants i ens portaran un 
dia a més desgràcies de les que ja patim...
  
Algú va dir : La única salvació pels vençuts 
és no esperar cap salvació.

Des de CCOO no busquem salvacions, bus-
quem lluitar per canviar aquest estat de co-
ses. Avui, CCOO a Brians2 mostra aquest 
esperit d’esperança, lluita i estenem la mà 
a tots aquells que volen fer del seu lloc de 
treball un lloc millor. En la nostra tasca sin-
dical no ens mou cap altre cosa.
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BRIANS 2: UNA DIRECCIÓ  RUMB A L’ABISME

Steven Patrick Morrissey va néixer el 22 de 
maig de 1959 a Manchester. És fill de Peter 
Morrissey, un porter d’hospital i d’Elizabe-
th Dwyer, una bibliotecària. Els seus pares, 
irlandesos, havien emigrat a Anglaterra 
moments abans del seu naixement. Des de 
petit es va sentir atret per l’escriptura, do-
nant prioritat a la poesia. Amb influències 
des d’Òscar Wilde a Goethe, segueix de 

prop la música pop i el cinema. 

El 1980 coneix al guitarrista Johnny Marr, 
qui ho va convidar a col•laborar amb ell. 
Després van incloure a altres amics i van 
fundar el grup The Smiths, generant un so 
propi amb influències de rock&roll clàssic, 
country i punk, i convertint-se en la banda 
indie més important dels anys vuitanta. El 
grup va llançar diversos àlbums i singles des 
de 1983 fins a 1987, quan es van separar pels 
conflictes creatius que havien sorgit entre 
els fundadors. 

Morrissey va començar una reeixida carrera 
solista amb l’àlbum “ Viva Hate” (1988), que 
va aconseguir el número u en els rànquings 
i que va ser recolzat pels temes ‘Suedehead’ 
i el conegudíssim ‘Everyday is like sunday’. 
Aquest debut solista ho va posicionar com 

una de les estrelles de la música pop, prin-
cipalment per la seva cridanera personalitat 
més que per la seva qualitat com a com-
positor. De fet, la creació d’històries com 
exercicis teatrals es converteix en un dels 
elements inherents a la seva carrera guan-
yant fidels adeptes i alhora una profunda 
odiosidad en contra.

Amb 30 anys de carrera al món de la músi-
ca i després d’haver publicat catorze discos 
d’estudi (quatre amb The Smiths i deu en so-
litari), aquest mes d’octubre farà el seu pri-
mer concert com a solista a Barcelona per a 
presentar el seu nou álbum “World peace is 
none of your business ”.
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MORRISSEY: ICONA DE LA MÚSICA



1) Per encetar l’entrevista ens agradaria 
fer menció al fet de que formes part de la 
secció sindical de CCOO. Com et proba 
això de ser representant dels teus com-
panys/es?
-Sempre he tingut inquietuds i preocupa-
cions pels drets del nostre col•lectiu. Per 
això, al maig, vaig pendre la decisió de for-
mar part de CCOO, perquè crec que ens 
hem de fer escoltar en les negociacions, de-
cisions... que ens afecten com a treballadors. 
Ésser representant de la secció m’enriqueix 
molt, ja que formo part d’un grup que té 
moltes ganes per resoldre tant interessos in-
dividuals com col•lectius que ens afecten en 
el nostre centre i així poder ajudar a tot el 
personal que ho necessiti.

2) Hem escoltat que el centre està prepa-
rant un nou servei de paqueteria i que les 
obres estan molt avançades, com ho veieu 
des del departament de comunicacions?
-Les obres van començar abans de l’estiu  i 
ja estan gairebé finalitzades. Personalment, 
com a treballadora del departament de co-
municacions exterior de c/s, penso que el 

nou funcionament de paqueteria suposarà 
molts inconvenients a nivell organitzatiu i de 
temporalitat, la qual cosa implicarà queixes i 
malestar entre els familiars, perquè fins ara 
podíem atendre els paquets les tres finestre-
tes. En canvi, el nou sistema de paqueteria 
es durà a terme des d’on s’escorcollen els pa-
quets, on hi haurà d’haver un funcionari fixe 
solament per paqueteria, el qual tindrà que 
controlar la fila dels familiars, el llistat del 
que entra, recollir el paquet, fer el cribatge, 
fer-lo sortir si hi ha qualsevol objecte pro-
hibit i escorcollar. Consegüentment, exis-
tirà un endarreriment per realitzar els seus 
escorcolls, el seu repartiment, queixes dels 
familiars i pitjors condicions laborals per a 
nosaltres, com per exemple, que durant tot 
el servei no tindrem ventilació natural.

3) Heu estat consultats, com a part impli-
cada, en tot aquest procés de reformes?
- En cap moment ens han consultat ni pre-
guntat. Si ho haguessin fet, podríem haver 
aportat idees per tal de confeccionar la pa-
queteria de la manera més econòmica, pro-
ductiva i amb més bones condicions labo-
rals per realitzar aquest servei als familiars.

4)Ens agradaria donar-te la oportunitat 
de comentar/denunciar algun aspecte que 
creguis important i que afecti al departa-
ment de comunicacions...
- Des d’un principi, la plantilla estava con-
feccionada per 16 funcionaris. Actualment, 
i des de fa més de dos anys, que som 14 i ara 
ens trobem amb la situació que ha marxat 
un company de la JU026 a Figueres. A més a 

més, a curt termini passarem a ésser 11 du-
rant un període de temps. Durant l’estiu, ja 
hem tingut que escorcollar a tots els interns 
del vis a vis amb manca de personal. Un al-
tre aspecte, són els talls de subministrament 
elèctric que s’ocasionen, com també les ava-
ries als locutoris, qualsevol dia hi haurà un 
desgavell que originarà  tensió i queixes rei-
terades tant pels familiars com pels interns.

5) Per últim, ens podries recomanar una 
pel•lícula i una cançó?
- Com a pel•lícula recent El Corredor del 
Laberinto del director Wes Ball; qualsevol 
cançó del Bruce Springsteen, però especial-
ment Glory Days.
   

Moltíssimes gràcies pel teu temps, Olga.
     
 
Salutacions i endavant.
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COMUNICACIONS C/S: “SI LA DIRECCIÓ ENS TINGUÉS EN 
COMPTE, OFERIRÍEM UN MILLOR SERVEI”

Hem entrevistat l’Olga, companya de comunicacions de C/S i delegada de la secció sindical de CCOO-
Brians2. Ens explica els problemes del seu departament, un dels més durs i complexes del centre.

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

CATALUNYA I L’AUTODETERMINACIÓ NACIONAL
El 6 de desembre de 1978 la major part del poble 
català ratificava la Constitució espanyola enca-
ra vigent, un dels principals pilars de la segona 
restauració borbònica o règim de la Transició o 
règim del 78. Van demanar el vot a favor com a 
principals partits UCD, AP, PSOE, PCE, PSUC 
i els antics partits que van ser els predecessors 
de l’actual CiU. I com a principals sindicats, 
CCOO i UGT. Era difícil que sortís un resultat 
diferent al vot afirmatiu de forma aclaparadora. 
Amb la gran excepció del País Basc, al conjunt 
del Regne d’Espanya els resultats van ser sem-
blants. Vaig ser dels pocs d’esquerres que hau-
rien votat “no” a aquella Constitució. Hauria, i 
no vaig poder-ho fer, perquè no es podia votar 
si eres menor de 21 anys. La meva tradició polí-
tica va demanar el vot negatiu per vàries raons, 
però les que aquí m’interessen destacar són dues. 
Una: perquè la Constitució impedia el dret d’au-
todeterminació de les nacions catalana, basca i 
gallega. Dues: perquè impedia també l’autode-
terminació de tots els pobles inclosos en el te-
rritori de l’Estat espanyol o Regne d’Espanya a 
l’imposar la monarquia i no caber-hi per tant en 
aquella Constitució la República. Era evident, 
com ho és amb molta més empíria acumula-
da avui, que una Constitució que encarregava 
a l’exèrcit farcit llavors (que no exclou que n’hi 
hagi ara una proporció gens menyspreable) de 
franquistes la unitat de Espanya, i que imposava 
la monarquia que havia designat el dictador 
que va morir al llit, no podia permetre el dret 
a l’autodeterminació de les nacions sense Estat 
ni l’autodeterminació de tots els pobles del Reg-
ne d’Espanya. Era evident, com avui sembla que 
cada cop s’està estenent entre bona part de la 
població, però no va ser-ho el 1978 per la dre-
ta i per quasi tota l’esquerra antifranquistes. Va 
ser un error amb conseqüències de llarg abast. 
Han passat quasi 36 anys des d’aquell referèn-
dum constitucional. I dels molts canvis que hi 
ha hagut des de llavors, n’hi ha dos que estan 
lligats: la crisis del règim del 78 i la mobilitza-
ció popular catalana pel dret a l’autodetermi-
nació (o a decidir, com s’ha vingut a transfor-
mar). Els components de la crisi del règim del 
78 són força nombrosos. Un de molt important 
és el deteriorament de forma cada cop més im-

parable del sistema bipartidista format pel PP 
i el PSOE que ha governat el Regne d’Espanya 
al llarg de quasi tota la Transició. Especialment 
units han estat des del maig de 2010, quan era 
el PSOE qui governava llavors, amb les mesures 
de política econòmica que han atacat les condi-
cions materials d’existència de la gran majoria 
de la població no rica. Un altre component és 
el deteriorament de la representació política, 
deteriorament motivat per la gran corrupció 
entre molts polítics i la submissió als grans in-
teressos empresarials, amb l’habitual transvasa-
ment entre grans empreses i càrrecs polítics (i 
viceversa). Un tercer component reactiu de la 
crisi d’aquest règim és l’atac a les llibertats i, en 
conseqüència, un augment de la repressió. Però 
el principal factor de la crisi d’aquest règim de 
la segona restauració borbònica és sens dubte 
la gran i persistent mobilització del poble català 
pel dret a decidir. Una mobilització que, cal re-
cordar-ho?, va agafar desprevinguts a la major 
part, si no a tots, els partits parlamentaris. I de 
tant gran com va ser assolí que s’afegissin amb 
el temps alguns partits que eren forjadors del 
règim del 78. Un altre mèrit d’aquesta mobilit-
zació que mai no serà suficientment destacat.
Aquesta mobilització tan persistent ha desorien-
tat a molta gent. ¿Cal recordar els cops que al 
llarg d’aquests darrers anys s’ha pogut llegir 
declaracions de polítics, intel•lectuals i patums 
en general sobre “l’immediat desinflament” 
d’aquesta mobilització? També ha incomodat a 
molts d’altres, normalment de determinat tipus 
d’esquerra per la qual el dret d’autodeterminació 
és només per treure’l els dies de festa especial, 
que consideraven que la mobilització pel dret a 
decidir “distreia d’altres temes més importants”. 
I ja no cal dir els exabruptes i frases que passa-
ran a la història de la imbecil•litat: “El que estan 
fent, no es pot fer” (Soraya Sáez de Santamaría).  
O les molt divertides diatribes contra el naciona-
lisme (català o basc) per suposat genèticament 
excloent o ètnic i la comparació amb el civilitzat, 
democràtic i racional “patriotisme constitucio-
nal” (espanyol). I els que han confós sobirania 
amb “tenir moltes competències”. Com diria de 
forma molt planera  l’Antonio Baños: “A Catalu-
ña se le reconoce una personalidad cultural, idio-

mática, incluso legislativa, pero se la mantiene 
en una minoria de edad política. No puede salir 
de casa, no puede alquilar un piso, no puede es-
tablecerse por su cuenta. Puede, eso sí, decidir la 
decoración de su cuarto y gestionarse la asigna-
ción que le dan sus padres”. Quan el que s’exigeix 
no és que “et concedeixin competències”, sinó 
disposar de les que sobiranament es decideixi... 
llavors: a casa a les 9 i sense assignació setmanal. 
És relativament fàcil, i sempre hi ha excep-
cions, emperò, veure els errors, les barbaritats 
i les fatxenderies dels de l’altre costat. Cal un 
esforç més gran per veure les que es cometen 
per part dels “nostres”. En breu: hi ha defen-
ses de la independència de Catalunya que, al 
meu parer, són completament indesitjables. 
Per excloents unes i per econòmicament nefas-
tes altres. No oblido que mentre els “nostres” 
només poden tenir opinió, els de l’altre costat 
tenen exèrcit, aparell judicial, tribunal consti-
tucional i, en resum, tots els mitjans d’un Estat. 
Les properes setmanes fins el 9N no cal dir que 
aclariran bastantes incògnites. I es poden co-
metre errors que poden resultar fatals. Però si 
alguna cosa crec que pot, no garantir que això 
és impossible de predir, però sí mantenir alguna 
possibilitat d’èxit, és lligar el dret d’autodeter-
minació del poble català amb l’enfonsament del 
règim del 78. Poden haver-hi distintes tàctiques, 
poden haver-hi moltes diferències en d’altres 
punts, com és inevitable quan participen tanta 
ciutadania, partits tan diversos, sindicats i mo-
viments socials tan diferents, però aquest lligam 
entre enfonsament del règim del 78 i dret d’au-
todeterminació del poble català (i d’altres ac-
tualment dins del Regne d’Espanya) crec que és 
ineludible. I això requereix d’aliats al conjunt del 
regne d’Espanya. I costa, però se n’estan trobant.

(“versió reduïda de l’article publicat a La 
Directa a principis d’octubre  de 2014”)

Daniel Raventós
Comitè de Redacció de la revista política inter-
nacional Sin Permiso i professor de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UB



 LLUITEM!  LLUITEM!

Guanyar en benestar, compromís i 
rendiment. Actualment, la planti-
lla de tractament de Brians2 ,que té 
fills menors de 12 anys, està vivint 
un moment d’incertesa al tenir que 
presentar els horaris personals i 
individualitzats, que han estat ina-
movibles durant dos anys, i on la 
flexibilitat de mitja hora marca el 
límit d’entrada a les 09.00. Aquest 
fet preocupa de manera generalit-
zada i està originant una mena d’ab-
sentisme emocional als treballadors 
que pateixen aquesta situació, ja 
que han de buscar les seves solu-
cions per portar els seus filles i filles 
a l’escola.  Això, desgavella la con-
ciliació de la vida laboral i familiar.

Fins ara, aquestes persones tenien 
més flexibilitat horària autoritza-
da per la Direcció,  que els hi faci-
litava de manera real la conciliació 
laboral amb la situació personal. 
No obstant, l’incertesa del man-
teniment d’aquesta situació gene-
ra angoixa entre el personal, que 
sol•licita la comprensió de cada 
necessitat pròpia i individual.

Des de CCOO demanem responsa-
bilitat a les persones i a la Direcció 
del centre per intentar arribar a un 
acord, on tots i totes puguem guanyar 
en el nostre benestar  i en un millor 
servei per al centre i per als interns.
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TRACTAMENT: 
CONCILIAR 
SIGNIFICA 
GUANYAR

Arran dels comentaris, suggeriments i 
preocupacions de molts companys/es del 
Centre amb els que hem pogut parlar, ens 
agradaria fer quatre aclariments i puntua-
litzacions envers la formació.

Per començar a aclarir conceptes, la for-
mació és un dret de tots els treballadors/es 
reconegut en lleis, normatives, convenis,... 
àmpliament consensuat i a la qual contri-
buïm “religiosament” cada mes (no sé si us 
heu fixat que un 0,10% del vostre sou va 
destinat a la formació).

Fet aquest matís resulta prou interessant sa-
ber qui té la potestat de decidir quins cursos 
podem o no podem fer i quins cursos són o 
no compensables.

Existeix una Subcomissió de Formació del 
grup de treball d’àmbit penitenciari, depe-
nent directament de la Mesa Sectorial de 
Negociació, on estan representades les dues 
parts, l’administració i la part social (sindi-
cats representatius) i és en aquesta subco-
missió on es proposen, acorden i aproven 
els cursos que esdevindran compensables 
cada any, tant si estan organitzats pel CEJFE 
o pels sindicats.

Es dóna el cas que per a l’any 2014 es va 
acordar prorrogar l’acord de l’any 2013 i els 
cursos compensables, fins a nou acord, se-
rien els mateixos que per a l’any 2013.

A més, els cursos que s’aproven en la Subco-
missió estan orientats a complir les necessi-
tats de formació del personal de presons i a 
la professionalització del col•lectiu, coinci-
dint amb els plans estratègics creats per a tal 
finalitat, per la mateixa administració.

Aclarit tot això, des de CCOO, confiem que 
els treballadors/es d’aquest Centre no tin-
guin la percepció que la formació és una 
cosa que de vegades et donen i de vegades 
no i que depèn del criteri del Gerent de cada 
Centre.

El fet que les Gerències dels Centres siguin 
els màxims responsables de l’àrea de  Re-
cursos Humans no vol dir que depengui 
d’aquestes la decisió d’atorgar o no atorgar 
el dret de formació als seus treballadors/es.
Podríem dir que les Gerències formen part 
de l’engranatge administratiu (pel que fa 
al tema que ens ocupa, la formació) de la 
mateixa administració, encarregada de ges-
tionar, donar curs i resoldre les peticions 
de formació dels seus treballadors/es (en-
tre moltes altres tasques) i que en darrera 
instància ha d’executar els acords presos per 
l’anteriorment anomenada Subcomissió de 
Formació, amb el pertinent vist i plau de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Així doncs, companys i companyes, exer-
ciu el vostre dret a la formació, perquè la 
formació i la promoció professional són 
drets protegits per les diferents normatives, 
pels convenis reguladors i per l’EBEP ( Llei 
7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic).
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FORMACIÓ: UN DRET DE TOTHOM

El 16 de juliol de 2014, el director general de 
Serveis Penitenciaris convoca a tots els afec-
tats de l’acord pres el 13 de març de 2014 per la 
Junta de Mèrits i Capacitats, per realitzar una 
nova prova el dies 25 i 27 de setembre. Aquestes 
proves realitzades, de caràcter teòric i pràctic, 
desperten reticències entre els convocats per la 
manca de l’objectivitat exigida.

Enfront d’aquest nou atropellament, els sindi-
cats hem demanat la seva nul•litat, ja que la JU/
CP003/2008 és un procés judicialitzat i estancat 
que encara segueix pendent de recursos inter-
posats en l’apartat de formació.

El passat 16 de setembre l’Agrupació de Presons 
de CCOO va presentar un escrit, davant del di-
rector de Serveis Penitenciaris, sol•licitant que 
aquells participants que desitgin tornar a la seva 
plaça d’origen tinguin aquesta possibilitat que 
jurídicament estableix la llei i mantenint el seu 
nivell consolidat. No obstant això, el concurs 
segueix el seu procés davant del TSJC,  men-
trestant tenim a un gran nombre de comanda-
ments intermedis de les presons catalanes en la 
incertesa.

Ningú ha exigit un examen de capacitats als 
senyors que ens dirigeixen. Com tothom sap, 
es pot accedir a una plaça de director o sotsdi-
rector per voluntat política, és a dir, per “lliu-
re designació”. Es pot ésser director de Serveis 
Penitenciaris sense haver trepitjat el pati d’una 

presó en la vida i sense haver sentit la calor de la 
voluntat popular. És més, es pot ésser secretari 
del Departament de Justícia sense haver passat 
per les urnes. 

Senyors, els passejos de visita per l’interior 
d’una presó no solucionen res! Els hi posen la 
catifa i els hi mostren allò que es pot ensenyar. 
Els directors, en canvi, no els hi ensenyen el 
90% dels indrets i dels espais on funcionaris i 
comandaments intermedis hem de treballar.

Senyors! coneixeu la població reclusa per les es-
tadístiques, ja que per a vostès són xifres amb 
les quals nosaltres treballem; perquè així ho diu 
la llei que complim. Aguantem i patim insults, 
amenaces, faltes de respecte, agressions... i su-
portem el dia a dia de milers de vides en cap-
tivitat.

A canvi, rebem la humiliació i el menyspreu 
d’una Administració que ens tracta com a de-
linqüents sense cap tipus de prejudici ni remor-
diment.

Aquest procés canviarà moltes coses a les pre-
sons catalanes; potser els qui han permès i han 
consentit aquest atropellament marxin gratuï-
tament; com també pot ser que se sentin ciuta-
dans exemplars, honrats i percebin que la seva 
ànima estigui tan neta de pecats que mai ha 
causat danys i prejudicis a ningú. No és veritat, 
no us ho empasseu, perquè la vida sol ficar a les 
persones al seu lloc i el seu els està esperant. Des 
de CCOO ho intentarem.
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CONCURS COMANDAMENTS 2008: 
LA HUMILIACIÓ CONTINUA

Ja fa tres mesos que els laborals de CCOO 
vàrem denunciar a la direcció del centre 
per no arreglar les dutxes dels vestuaris dels 
monitors d’esports, ja que aquestes no dis-
posen d’aigua calenta, això obliga als profes-
sionals a no dutxer-se en tot l’entrenament o 
recòrrer tot el centre per poder sanejar-se. 
Lògicament la inspectora de salut laboral va 
donar-nos la raó i obliga al centre a fer les 
modificacions necessàries per dotar d’aigua 
calenta aquestes instal•lacions i a pagar una 
sanció econòmica. 

La direcció de Brians 2 no ha fet res, pre-
fereix pagar uns diners i ignorar les condi-
cions de treball dels professionals. 

Des d’aquí convidem al sr. Director i Gerent 
a provar la dutxa freda, que de ben segur 
els ajudaria a reflexionar sobre la salut dels 
treballadors.
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UNA DUTXA FREDA PER A LA DIRECCIÓ


