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“El CIRE està des de fa anys en el punt de mira de tot un ventall d’organitza-
cions i institucions per les seves pràctiques en les quals es demostra que res 

tenen a veure amb la reinserció laboral dels interns.”  

    LA PEDRADA www.lledonersforever.cat 

  L’ ALTERNATIVA

THE STROKES són una banda de rock alternatiu, formada l’any 
1998 a la ciutat de Nova York, i que amb les seves cançons ha re-
activat el garage rock. Va ser fundada pels músics Julian Casablan-
cas (veu -el seu besavi era un empresari sabadellenc-) i per Nikolai 
Fraiture (baix). Després van conèixer a Fabrizio Moretti (bateria) i, 
gairebé al mateix temps, es va incorporar també Nick Valensi (gui-
tarra) i per completar el quintet s’hi va sumar Albert Hammond Jr. 
(guitarra).

Els primers concerts del grup van tenir lloc a Man-
hattan, on van començar a tenir els seus primers 
fans, i no van trigar gaire a començar a assajar i a 
cantar al voltant d’una dotzena de cançons, les quals 
els van servir per a actuar en altres locals i adquirir 
així més seguidors i també cada vegada més po-
pularitat. En una de les seves primeres actuacions, 
sent els teloners d’un altre grup, van ser vistos per 
un productor musical que, al escoltar-los, no va 
dubtar a oferir-los gravar una maqueta.
 
La banda treu l’any 2001 el seu primer senzill, ‘The 
Modern Age’, el qual es va convertir en un èxit només sortir al mer-
cat, creant un corrent de fans, a la vegada que feia sorgir una lluita 
entre les discogràfiques per aconseguir que el grup gravés en els 
seus estudis. Finalment el seu primer àlbum, “Is This It”, que es va 
convertir en un èxit mundial, el van gravar amb la companyia dis-
cogràfica RCA.

L’any 2002 llancen el segon, “Room on Fire”, amb el que aconse-
gueixen diversos premis, entre els quals destaca el Brit Awards a la 
Millor Banda Internacional. Tot i així, les crítiques cap a aquest disc 
van ser una mica més dures, ja que els van acusar de fer un treball 

que era una repetició del seu primer álbum sense aportar res de nou 
al panorama musical.

El 2006 el grup publica un nou disc, “First Impressions of Earth”, 
que aconsegueix arribar al número u només sortir al mercat, obte-
nint molt bons registres en les millors llistes de supervendes, tant 
del Regne Unit com dels Estats Units i sent promocionat mitjançant 

diverses gires i actuant en diversos països. La banda 
crea llavors el seu propi estudi de música, on a partir 
d’aquest moment podran realitzar molt més lliure-
ment totes les seves composicions musicals. 

Durant un curt període de temps el grup va roman-
dre separat, un període durant el qual cadascun dels 
seus integrants va poder dur a terme diversos pro-
jectes com llançaments en solitari o col•laboracions 
amb altres grups, fins que l’any 2007, es tornen a 
unir i llancen un vídeo sense previ avís, el qual sor-
prèn gratament al món musical i són nominats pels 
MTV Europe Music Awards com la Millor Banda 
de Rock. El nou àlbum l’editen l’any 2011 i porta el 

nom d’”Angles”, sent promocionat amb una gira i participant en di-
versos llocs i esdeveniments. L’àlbum es converteix molt aviat en 
un nou èxit, i és elogiat per tota la premsa musical mundial que el 
considera el seu millor disc. 

A l’espera que l’any vinent treguin nou material, el seu últim disc 
fins al moment s’anomena “Comedown Machine” i és de l’any 2013. 
El que sí que es pot confirmar a hores d’ara és la seva presència al 
pròxim festival Primavera Sound, ja que The Strokes ha sigut el pri-
mer cap de cartell presentat.
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EL CIRE NO REINSEREIX, 
ES FORRA EXPLOTANT ELS INTERNS (i 2) 



 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

‘El gen egoista’ és una obra clàssica de 
la ciència divulgativa del biòleg Richard 
Dawkins, escrita en el context dels princi-
pals descobriments en la biologia evolutiva 
en la dècada dels 60. La pregunta central 
que es formula l’autor és si el principal 
mecanisme de canvi és la selecció natu-
ral, la supervivència del més eficient en el 
mitjà més adequat, llavors com pot evolu-
cionar la cooperació entre els organismes? 
La resposta que ens proposa Dawkins ha 
estat que la selecció natural treballa pel 
grup com espècie, és a dir un individu pot 
sacrificar-se pels altres i protegir així la 
continuïtat del grup, especialment si com-
parteixen molts gens, com passa entre els 
parents. Per Dawkins, la unitat última de 
selecció natural és el gen, que anomena els 
replicadors. Per tant si el gen pot multipli-
car-se en generacions posteriors, persistirà, 
si no, s’extingirà. Segons Dawkins el gen 

és i ha de ser “egoista” perquè, altrament, si 
és massa generós amb els altres s’extingiria. 
Una eina conceptual clau, per comprendre 
la seva teoria, és l’anomenada “Estratè-
gia Evolutiva Estable” (EEE). Una política 
preprogramada (inconscient) en la nostra 
genètica que ofereix la màxima eficiència 
per a la supervivència de l’individu de l’es-
pècie, una estratègia idònia que no pot ser 
superada per altre si les variables són es-
tables. Per exemple una EEE seria per un 
depredador (falcons): “atacar l’adversari, si 
vol escapar-se perseguir-lo, si contraataca 
fugir” per tant la pressa (coloms) ha d’op-
tar per una EEE que el permeti la super-
vivència, per exemple, “fugir si ataquen, si 
no s’aconsegueix contraatacar en grup”. Se-
gons el científic el nombre de falcons i co-
loms així com les EEE tindrien tendència a 
equilibrar-se o s’extingirien, ja que totes 
dues espècies tendeixen a la supervivència 

dels seus gens. Dawkins no sols ha postulat 
per un determinisme del gen en l’evolució 
de les espècies, també va encunyar el terme 
“meme” per explicar una de les estratègies 
culturals humanes per fer front a la tirania 
genètica. Les teories de Richard Dawkins 
han d’entendre’s com una metàfora dels 
gens i l’ADN egoista, no com estratègies 
d’individus egoistes, al contrari l’autor ens 
demostra que les polítiques col•laborado-
res i altruistes tenen tendència a ser EEE 
entre les espècies, especialment entre pa-
rents. 
Una lectura profunda i no exempta de 
polèmica que pot aclarir alguns conceptes 
bàsics sobre genètica i evolució, tot expli-
cat de forma planera, amb molts exemples 
i metàfores. 
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EL GEN EGOISTAEL CIRE NO REINSEREIX, ES FORRA EXPLOTANT ELS INTERNS (i 2)

Anem a parlar  d’una peli “indie” d’aquelles 
que semblen estar fetes a mida per partici-
par en el festival de Sundance, aquest viver 
de pel•lícules petites, baix pressupost, una 
mica “gamberres” i que intenten sortir de 
la maquinària comercial dels grans estudis 
americans, més preocupats per fer super-
produccions per adolescents amb més feina 
d’ordinador que guions, direcció i actors. 
Tot això, sense deixar de buscar l’èxit, pa-
radoxalment, comercial. 

Part de l’equip de producció de ‘Little Miss 
Sunshine’ (no és una casualitat el fet que 
comparteixin paraula al títol) ens fa arri-
bar una altra comèdia agredolça, plena de 
“perdedors” (losers) que lluiten per agafar 
un tros del pastís del somni americà que els 
hi ha estat negat i al que tothom als states 
pensa que té dret. Rose Lorkowsky (Amy 
Adams) és una dona en la seva trentena 
que va ser estrella a l’Institut, capitana de 
les cheerleaders i xicota del quarterback de 
l’equip, cridada a fer alguna cosa important 
en la vida. La crua realitat és molt diferent, 

lluny del triomf promès neteja les cases de 
les companyes de classe que abans l’enve-
javen, té un fill del seu amant (l’exquarter-
back, ara policia i feliçment casat amb una 
altra), viu amb un pare (Alan Arkin, sí l’avi 
friqui de ‘Little Miss Sunshine’) que es busca 
la vida amb tota classe d’empreses sense cap 
futur i una germana asocial (Emily Blunt) 
que no ha superat la mort de la mare. Sense 
entendre molt bé com ha arribat a aquesta 
situació de sobte es troba amb el problema 
afegit que ha de portar al seu fill a un col•le-
gi per a nens amb dificultats d’aprenentat-
ge fora del sistema públic. Disposada a no 
deixar-se guanyar pels problemes munta, 
amb la seva germana, una empresa (cutre) 
que neteja, entre d’altres fètids i putrefactes 
llocs, escenes on s’ha comès un crim (els 
encàrrecs els aconsegueix a través del seu 
amant/policia/exquarterback). L’empresa, 
per suposat es diu ‘Sunshine Cleaning’.

Christine Jeffs, una neòfita directora, filma 
amb frescor i alegria una cinta que no se-
ria el mateix sense les contundents inter-

pretacions d’Amy Adams (estic totalment 
enamorat d’ella), Emily Blunt i el veterà 
i sempre efectiu Alan Arkin, sense deixar 
de mencionar el dependent sense braç del 
magatzem de productes de neteja (Clifton 
Collins Jr) que els fa de vegades de cangur 
i que acaba sent un membre més d’aquest 
petit grup de nàufrags.

La peli no presenta res de nou, un altre 
retrat de perdedors, humor negre i situa-
cions inversemblants. Malgrat això, la sem-
pre apassionada, perfecta i commovedora 
actuació d’Amy molt ben secundada, i els 
raigs de sol (Sunshine) que apareixen en un 
paisatge que podria ser desolador, et deixen 
a la fi un regust agradable i et donen ganes 
de tornar a la teva vida, anodina probable-
ment, amb ganes de ser un d’aquests “per-
dedors” inassequibles al “desaliento”. 

Rafa Wolfman

CINE DE FILS: Sunshine Cleaning

L’explotació laboral que pateixen els in-
terns a mans del CIRE i, per extensió, a 
l’Administració de la Generalitat és, malau-
radament, un fet conegut. El CIRE està des 
de fa anys en el punt de mira de tot un ven-
tall d’organitzacions i institucions per les 
seves pràctiques en les quals es demostra 
que res tenen a veure amb la reinserció la-
boral dels interns.
Hi ha prou evidències i fets provats. Des 
d’informes del Síndic de Greuges, passant 
per ONG’s, mocions parlamentàries, arti-
cles en premsa, declaracions, entrevistes..., 
que posen en dubte la tasca que suposa-
dament és la raó de ser de l’existència del 
CIRE: la reinserció laboral de les persones 
privades de llibertat.

Fem-ne cinc cèntims de com explota el 
CIRE als interns. El Salari Mínim Interpro-
fessional (SMI) té pel 2014 la mateixa quan-
tia que pel 2013, que és quan va ser congelat 
per part del govern del PP:  645,30 euros 
mensuals. Segons  el RD 782/2001 de 6 de 
juliol pel qual es regula la relació laboral de 
caràcter especial dels penats que realitzen 
activitats laborals en tallers penitenciaris, 
aquests han de cobrar la part proporcio-
nal per hores treballades del SMI. Anem a 
Brians 2, per exemple: un intern de la bu-
gaderia treballa de 8.00 a 14.00 o de 14.00 
a 20.00. Fa una jornada, doncs, de 6 hores 
diàries. Fem una senzilla regla de tres: si 
645,30 euros resulten de treballar 8 hores, 
treballant-ne 6 s’hauria de percebre 483,97 
euros. Els interns de la bugaderia perceben, 
com a molt, nòmines de 350 euros. Tot i 
que les quanties del SMI són en brut i no 
contemplen les cotitzacions a la Seguretat 
Social i l’IRPF,  la desproporció entre el que 
haurien de cobrar i el que cobren és consi-
derable. 

El mateix CIRE, en un article publicat a la 
revista digital ‘Vilaweb’ (06-03-2014) afir-
ma que els interns cobren en funció de la 
producció, com també es reflexa en el ma-
teix RD 782/2001 abans  esmentat. Una de 
les tasques dels tallers productius del CIRE 

a Brians 2 és fer els lots higiènics pels in-
terns: juntar paper higiènic, pasta de dents 
i d’altres productes higiènics en un reci-
pient, tancar-ho i distribuir-ho, això últim 
per part dels interns de subministres, per 
tot el Centre. Segons el CIRE  els tallers 
productius han de servir per formar en un 
ofici als interns per la seva futura vida en 
llibertat. Per altra banda, en el mateix RD 
i en les nòmines del CIRE, el salari que pa-
guen als interns es basa en la quantitat de 
producció. On trobem la formació laboral 
en agafar productes higiènics i ficar-los en 
bosses?  No hauria d’estar basada la reinser-
ció laboral dels interns en una bona forma-
ció per la vida en llibertat  i no en la màxi-
ma productivitat per quatre duros? 
Però l’explotació dels interns per part del 
CIRE provoca també atur i precarietat al 
carrer. En un article publicat per la revis-
ta ‘Interviú’ (10-11-2014) es denunciava 
que la depredació per part del CIRE de les 
cafeteries dels Cp’s catalans havia portat a 
dotzenes de persones al carrer. Des de les 
cambreres de la cafeteria de Joves de Qua-
tre Camins fins a les nostres companyes de 
Brians 2. Ja veurem quin serà el següent 
Centre… En temps de l’exconsellera Mont-
serrat Tura, el CIRE va haver de recular en 
la creació d’un taller productiu a Brians 1, 
on es va voler aprofitar un ERO (Expedient 
de Regulació d’Ocupació) per acomiadar 
34 treballadores de l’empresa Claved, S.A.,  
per ser substituïdes per 40 internes que 
cobraven tres vegades menys que les aco-
miadades. La protesta de les treballadores 
va fer desistir al CIRE de mantenir el seu 
taller. A ‘Interviú’ es denuncia també els 
preus que paga el CIRE per muntar en els 
seus tallers alguns dels bolígrafs Inoxcrom, 
empresa que ha patit ERO’s, pagant salaris 
que res tenen a envejar els que cobren els 
treballadors de qualsevol indret del tercer 
món: salaris d’entre 76 i 114 euros al mes 
per muntar més de 4000 unitats de bolis!
Per posar la guinda ens trobem, a més, que 
els preus de referència dels productes que 
paguen els interns a Brians 2 es basen en 
els preus de la benzinera que hi ha prop del 

Centre. Preus de benzinera! Semblaria molt 
més raonable agafar els preus d’alguna de 
les grans superfícies comercials de Marto-
rell on els preus s’ajusten molt més a la rea-
litat econòmica de la majoria dels interns, 
però no és així. Gràcies a un informe del 
Síndic de Greuges,  es va aconseguir que 
el CIRE rebaixés el preu de 97 dels seus 
productes a instàncies de les queixes d’uns 
interns de Brians 1. Segons l’estudi elabo-
rat pel Síndic alguns CP’s catalans, entre 
ells el nostre, venien productes a les seves 
botigues als interns fins a un 35% més cars 
que els comerços de referència propers als 
centres.
És una vergonya que sota el paraigua de 
l’Administració catalana, amb una moral 
hipòcrita per part del CIRE emparada en el 
desconeixement per part de la majoria de 
la població del que realment fa aquesta em-
presa pública, s’estigui fent servir mà d’obra 
barata, s’estigui fent pagar pels productes 
dels economats preus abusius als interns 
amb els salaris de misèria que reben per 
part del CIRE per poder ajudar a les seves 
famílies, jugant amb la necessitat i la pobre-
sa en que viuen moltes famílies de molts 
interns. 

I a nosaltres, els funcionaris, com ens afec-
ta tot això? Doncs fent de “segurates” dels 
tallers productius del CIRE, ja que en això 
s’estan convertint les presons catalanes: cen-
tres productius on el més important és que 
la producció no pari, que els camions no 
parin de carregar, entrar i sortir als patis de 
tallers i de mercaderies i on el nostre paper 
sigui vetllar per la seguretat de tot el pro-
cés productiu en detriment de la seguretat 
del Centre, la dels interns i la nostra i on es 
prioritzi la producció, els beneficis i els in-
teressos econòmics dels paràsits que viuen 
del CIRE i de l’Administració catalana. I si 
volem un cafè o un entrepà el CIRE ens ob-
sequia amb les seves màquines en lloc de 
les companyes cambreres que teníem i els 
entrepans i cafès fets al moment... Gràcies!
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1) Per encetar l’entrevista ens agradaria 
que ens expliquessis breument la tasca 
que realitzeu a la UGP (Unitat de Gestió 
Penitenciària)

- A la UGP es gestiona tota la documentació 
de la vida penitenciària dels interns, separa-
da en dos grans branques: la processal-pe-
nal i la de tractament. La documentació que 
passa per les nostres mans és molt abundant 
i molt delicada: ingressos, responsabilitats 
penals, acumulacions, expulsions, llibertats 
condicionals, permisos, expedients discipli-
naris, etc. És una tasca molt especifica que 
exigeix molta concentració i que necessita 
un temps aproximat d’aprenentatge d’uns 6 
mesos, aprenentatge impartit i no compen-
sat pels mateixos companys que es troben a 
la nostra oficina i que genera un volum de 
feina extra durant aquests primers mesos.
  

2) Últimament heu tingut moltes baixes 
de companys/es que per diversos motius 
han marxat a altres Centres, com esteu 
d’efectius i de càrrega de feina?

-Actualment, després de l’obertura de Puig 
de les Basses hem perdut una plaça de 
genèric oficines, a més d’una baixa de llar-
ga durada no substituïda i d’un encarregat 
també de baixa de llarga durada. Portem 
més de 100 expedients/funcionari i amb una 

càrrega de feina molt alta a causa del gran 
augment de llibertats condicionals, tercers 
graus de tractament i expulsions. 

3) Lligant el tema anterior, com veus la 
problemàtica dels interins/es que encara 
estan esperant a rebre una trucada per 
reincorporar-se?

-Per desgràcia ho estic vivint massa a prop, 
la meva dona forma part d’aquest grup de 
500 grans professionals que un 19/07/2011 
van ser oblidats en un calaix. Faltant efectius 
a tots els Centres de Catalunya no arribo a 
entendre el perquè no hi ha més contracta-
cions ni tan sols ara que s’ha obert Puig de 
les Basses. Espero que respectin el que van 
prometre i que més aviat que tard tots tor-
nin a treballar, perquè ja han passat més de 
3 anys i continuem esperant. És una situació 
insostenible pels que treballem precària-
ment i pels que no poden ni treballar.

4) Hem escoltat certs rumors sobre una 
possible substitució de personal d’ofi-
cines, tant de RRHH, com de Gestió 
Econòmica, com de Règim per perso-
nal de cossos generals. Esteu al corrent 
d’això?

- S’han tornat a escoltar rumors, però ho 
veig molt difícil de portar a la pràctica i una 
gravíssima equivocació. És necessària l’exis-
tència d’un grup oficines dintre del cos de 
serveis penitenciaris per a la mobilitat labo-
ral dels funcionaris i és important per a les 
persones que per necessitats o preferències, 
vulguin una conciliació familiar més esta-
ble. I també s’ha de valorar com a possible 
destinació a mesura que els funcionaris ens 
apropem a la nostra edat de jubilació. 
Per últim, i potser el més important, crec que 

és imprescindible per treballar a qualsevol 
oficina d’un Centre Penitenciari conèixer 
encara que sigui per poc temps, quin és el 
funcionament d’una presó i tenir contacte 
directe amb els companys d’interior perquè 
en el dia a dia això t’ajuda a resoldre molts 
problemes.

5) Per últim, ens podries recomanar una 
pel•lícula i una cançó?

-‘La vida es bella’ de Roberto Benigni  i  
‘Have a nice day’ de Bon Jovi.

Moltíssimes gràcies pel teu temps, Isma.

Salutacions i endavant.
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OFICINA DE RÈGIM
Per apropar-nos a la realitat del departament i conèixer i entendre una mica més la seva tasca en el nostre 
Centre hem entrevistat a l’Isma, un dels encarregats de l’Oficina de Règim.

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

“CAYETANA DE ALBA TENÍA SUS ASESINADOS, COMO TODO 
GRANDE DE ESPAÑA” 

El SAT (Sindicat Andalús de Treballadors) 
ha sabut que, el 27 de juliol del 1933,  la 
finca “Las Arroyuelas” va ser expropiada 
per l’Institut de Reforma Agrària (IRA) i 
entregada a 80 famílies de Carmona. En 
aquesta, diversos jornalers dels terrenys 
van ser afusellats pel franquisme i  la dic-
tadura de Franco va tornar l’immoble a la 
casa d’Alba. 

Aquestes dades s’extreuen de la investigació 
realitzada pel catedràtic de la Universitat 
de Sevilla, Leandro Álvarez Rey, “Reforma 
y contrarreforma agraria durante la Segun-
da República (Carmona, 1931-1936)”. Si 
fem un extracte de l’estudi observem:

(...) Aquest treball explica els successos que 
es van donar al municipi de Carmona, on 
es va planejar l’assentament dels camperols 
en una granja propietat de la casa d’Alba, 
la qual fou arrendada per Luís Alarcón de 
la Lastra- home fort del món empresari i 
futur ministre de Franco. 

(...) El duc d’Alba, Stuart Jacobo Fitz-James, 
va posseir en aquest municipi més de 2.000 
hectàrees en perfecte estat per al treball.

(...) Per aquesta classe oligàrquica i terra-
tinent, la proclamació de la Segona Repú-
blica va suposar una de les amenaces més 
perilloses per al seu control polític, social i 
econòmic, ja que estava en joc la preserva-
ció del seu estat i els seus privilegis. I més 
encara, quan es va anunciar una reforma 
agrària destinada a transformar radical-
ment l’estructura social heretada de la mo-
narquia, la qual satisfeia als llauradors més 
pobres.

(...)  El 9 de setembre de 1932, el Parlament 
espanyol va aprovar la Ley de Bases para la 
Reforma Agraria, iniciant les reformes més 
ambicioses per la República en el sector 
agrícola. La incautació d’aquestes propie-
tats va afectar a ducs (duc d’Alba), comtes 
(Mesía i Stuart), marquesos (Fernàndez 
Bobadilla)...,  a més de 8.400 terratinents. 
L’IRA va procedir a la seva confiscació i a 
realitzar l’entrega a centenars de famílies 
de Carmona.

La duquesa d’Alba (en el cercle) el 1973. El 
dictador Franco està d’esquenes.

(...)  El 27 de juliol de 1933, els serveis jurí-
dics de l’IRA van certificar que els terrenys 
de  “Las Arroyuelas” havien estat inclosos 
en la llista de la propietat que pertanyia a 
Stuart Jacobo Fitz James Falco (exduc d’Al-
ba). Quatre dies més tard, el Consell Con-
sultiu de l’IRA va aprobar el pla d’implan-
tació de les explotacions i es va organitzar 
una comunitat de 80 treballadors de pagès 
en el cens de Carmona. Immediatament, 
l’exduc d’Alba, mitjançant els seus advocats 
va presentar un recurs contenciós admi-
nistratiu, davant del TS, contra el procés de 
confiscació de les seves explotacions. S’ini-
cià un llarg procés d’il•legalitats i entre-
bancs agraciats per l’entrada en el govern 
de la dreta durant 1934-1935. Tot i això, el 

21 de setembre de 1934, els agricultors que 
constituïen la comunitat (80 famílies) van 
anomenar els seus representants. 

(...) Al febrer de 1936, els camperols van 
ocupar els terrenys que legalment els hi ha-
via donat l’IRA.
 
(...) En qualsevol cas, gràcies a les llistes 
dels membres dels partits i societats labo-
rals que actualment es conserven en els ar-
xius municipals de Carmona, alguns dels 
pajesos van ser afusellats en les setmanes 
i mesos que van seguir el 18 de juliol de 
1936, on els seus cossos eren enterrats en 
les mateixes terres que els havia entregat 
l’IRA.

(...) Per finalitzar, al novembre de 1936, 
l’exduc d’Alba va marxar a Londres com a 
representant personal del general Franco i 
ocupant el càrrec d’ambaixador de l’Espan-
ya franquista front el Regne Unit. Va recu-
perar totes les seves propietats al finalitzar 
la Guerra Civil. Mentrestant, els camperols 
van viure tres anys de sagnant repressió i 
quatre dècades de dictadura en el moment 
que es va iniciar la revolta militar.

Publicat a la revista Sin Permiso.

www.telesurtv.net/bloggers/La-Caye-
tana-de-Alba-tenia-sus-asesinados-co-

mo-todo-grande-de-Espana

Resum i traducció:
Olga - Comunicacions C/S

Fa poc va morir la Duquesa de Alba, aristòcrata, terratinent i una de les dones més riques del món. Els mi-
tjans de comunicació oficials, en el seu recordatori, no han fet més que retre-li vassallatge. Aquest article la 
recorda d’una altra manera molt més ajustada a la realitat.



 LLUITEM!  LLUITEM!

Si en alguna cosa estem d’acord, la gran 
majoria, és que la inserció laboral de les 
persones és fonamental per la seva sana in-
corporació en la societat. I per tal d’aconse-
guir-ho la formació professional de quali-
tat, pública i accessible als que ho necessitin 
és una de les eines clau de que disposem 
per facilitar una vida digna i contributiva 
en la societat.

La qualitat de la formació i la bona gestió 
pública dels cursos que s’imparteixen són 
dues de les variables, importantíssimes, 
on podem actuar des de diferents àmbits 
(Administració, empresa pública, sindicats, 
professors, alumnes...) Llavors, oferir uns 
cursos d’oficis “certificats” que permetin la 
continuïtat dels estudis i siguin garantia de 
qualitat professional seria l’opció més cohe-
rent i amb seny, veritat? 

En el nostre Centre els i les Mestres del ta-
ller de Formació Ocupacional el componen 
un equip de professionals amb consolida-
da experiència docent en l’àmbit peniten-
ciari, formadors en un ventall d’oficis amb 
demanda real del mercat laboral com ara 

jardineria, hostaleria, Pladur, confecció, 
informàtica, climatització, fontaneria... 
Aquests treballadors i treballadores, amb 
contracte de jornada parcial com a moni-
tors de F.O. per la DG -la qual cosa suposa 
quasi mig sou i la precarització del seu lloc 
de treball-, estan coordinats per l’empresa 
pública CIRE. Els cursos que duen a terme 
aquests professionals es troben en un deli-
cat procés de “certificació” oficial, la qual 
cosa requereix que tant l’empresa CIRE in-
verteixi en les infraestructures necessàries 
i equipaments per possibilitar-ho, així com 
és necessari que la Direcció del Centre fa-
ciliti els recorreguts educatius dels alum-
nes per complir les ràtios i expectatives del 
curs, com també és imprescindible que els 
docents elaborin uns bons projectes per a 
la seva implementació. A hores d’ara cinc 
dels set cursos reuneixen les condicions per 
estar “certificats” en el transcurs de l’any vi-
nent i així ho esperem… Però què passarà 
amb els cursos de cuina i jardineria als que 
no se’ls dotarà de l’equipament homologat 
i no obtindran la “certificació”?  El que no-
saltres sabem us ho explicarem en un pro-
per número de El Talp. 

De moment, el CIRE, empresa gens preo-
cupada per una formació de qualitat, di-
rigeix dos cursos de F.O. a les (molt pre-
càries) línies productives pròpies; és a dir, 
la formació en hostaleria dels interns està 
destinada a les cuines dels Centres i els 
cursos de confecció (a un pas d’obtenir la 
certificació) a les línies productives tèxtils. 
Llavors els cursos de F.O. que no han obtin-
gut la certificació (perquè CIRE no ha dotat 
d’infraestructura i mitjans per obtenir-la) 
no reben cap subvenció, pel que depenen 
de ridícules dotacions de recursos i estan 
sotmesos a l’explotació que l’empresa públi-
ca decideixi i tingui interès. 

Des de CCOO denunciem aquesta situació 
que deixa als i les treballadores i la quali-
tat de la formació ocupacional pública als 
interessos particulars d’una empresa i situa 
els cursos sense certificació en un limbo 
formatiu amb magres expectatives laborals 
per a docents i discents.
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PER UNA FORMACIÓ OCUPACIONAL “CERTIFICADA” 

És difícil fer-ho pitjor cada dia i millorar en 
el  fracàs, perquè res és poc per mantenir el 
nivell d’aquest circ, en el qual han convertit 
el nostre lloc de treball. Malauradament, els 
professionals que trepitgem i treballem dia 
a dia als patis vivim successos, incidents i 
altercats regimentals que es podrien evitar 
i que atempten contra la nostra integritat 
física.

Poden jugar i esplaiar-se a ésser Déu en la 
intimitat, però prendre decisions allunya-
des de qualsevol tipus de coherència, degut 
a la peresa, la malícia, la premeditació i la 
ignorància, els converteix en pèssims ser-
vidors públics i pitjors persones. No s’ama-
guin més darrere dels papers, ens sobren 
ordres de Direcció i comunicats de copiar 
i enganxar que ni vostès mateixos entenen. 
Baixin a la terra per escoltar als funcio-
naris. Demostrin amb arguments i guan-
yin-se el respecte i l’autoritat d’aquells que 
porten dècades exercint, és a dir, treballant, 
mostrant gestos i procediments dignes.

Tothom sap que el nostre Centre es manté 
gràcies a la qualitat humana, la implicació 
professional i el caràcter que demostren els 
funcionaris base cada dia, malgrat d’estar 
farts i cansats de vostès en les decisions que 
adopten.

Molts els observen amb indiferència, per-
què ens la juguem sols, sense xarxa i sense 
recolzaments, és a dir, en la solitud d’un 
submón convertit en una traïció constant; 
vostès ho saben perfectament, ja que hi ha 
informes, seguiments i actes de compa-
reixença, que acaben a les mans dels in-

terns perquè algú en el seu paradís prefe-
reix fumar-se un parell de cigarretes i no 
realitzar la seva feina. És més fàcil demanar 
informes al CUSI de torn per adjuntar-ho 
a la sol•licitud del Jutjat de Vigilància Peni-
tenciària  i respondre a la queixa presenta-
da per l’intern amb 
tota la informació 
possible i disponi-
ble; sense pensar, 
sense discernir en 
les conseqüències 
que comporten 
aquestes pràcti-
ques perverses pels 
funcionaris de vi-
gilància. I tothom 
sap que els infor-
mes tramesos a la 
jutgessa seran entregats a l’intern per tal 
d’exercir el seu dret d’al•legació. Aquests 
tipus d’informes que es troben i corren pels 
patis no conviden a la implicació en el ser-
vei del nostre col•lectiu més enllà de la jus-
ta i necessària.

Cada dia tenim notícies d’una nova vende-
tta d’aquet tipus i la resposta que obtenim 
d’aquells que han de vetllar per la nostra in-
tegritat i seguretat és: “que es barallin”, fent 
referència als interns. Aquesta és la seva 
resposta i és lamentable i desolador que al-
guns dels informes es perdin pel camí quan 
no beneficien o interessen a la Direcció per 
tal de no prendre decisions compromeses. 
Això provoca que molts informes dels fun-
cionaris acabin en mans dels interns i pels 
diferents patis de la nostra presó com ja 
hem vist més d’una vegada.

Als funcionaris ja no ens serveixen les se-
ves interpretacions i manipulacions sense 
escrúpols. Tothom ha perdut la confiança 
en les seves formes vulgars i mediocres 
d’exercir. Vostès donen més rellevància al 
que és políticament correcte manipulant la 

realitat. Per exem-
ple: Un intern amb 
trastorns psiquià-
trics diagnosticats 
que realitza vida 
ordinària al mò-
dul. Aquest, al dia 
següent de cometre 
una greu agressió 
passa a tenir un 
règim de vida con-
trolat i supervisat 
a la unitat psiquià-

trica, etiquetant-lo de “boig o psiquiàtric”. 
D’aquesta manera, és molt fàcil qualificar 
l’incident al•legant un brot psiquiàtric en 
qualitat d’eximent i deixant de complir amb 
la seva obligació i responsabilitat.

Aquest sindicat, els hi diu que hi ha èpo-
ques i llocs on no ésser ningú és molt més 
honorable que ésser algú. Marxin!
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CP BRIANS 2: LA CATÀSTROFE PERFECTA 

La setmana passada el Secretari de Jus-
tícia, Enric Colet, va adreçar un escrit a 
la l’Agrupació de Presons de CCOO en 
el que s’acusava a El Talp de difondre 
mentides i falsedats en el número de no-
vembre i on ens demana una rectificació 
per l’editorial sobre el CIRE i per l’en-
trevista a les companyes acomiadades 
de la cafeteria de Brians 2. En l’escrit 
s’adjuntaven la portada, l’editorial i 
l’entrevista esmentada.
 
L’Agrupació de Presons de CCOO do-
narà resposta a aquest intent de coartar la 

llibertat d’expressió dels delegats d’una 
secció sindical en l’exercici de la seva 
tasca: la defensa dels drets dels treballa-
dors i la denúncia de les injustícies.  

Mentrestant, El Talp seguirà informant 
i denunciant tot allò que sigui d’interés 
pels treballadors.
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EL TALP: LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ!

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

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


