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La publicació ha decidit renovar 
el seu disseny i a partir d’aquest 
número inaugura una nova etapa 
que inclou una millora molt des-
tacada com és la capçalera amb la 
presència d’un nou logo que ens 
acompanyarà també en cadascun 
dels apartats.

El canvi ens ha permés ampliar les 
seccions ja que s’ha doblat el nú-
mero de pàgines, així com també 
ha augmentat el nombre de col•la-
boradors.

Es mantenen continguts com 
l’editorial, ‘La Pedrada’ i ‘L’Alter-
nativa’, es potencien d’altres com 
l’entrevista i s’afegeixen de nous 

com una secció sobre actualitat i 
problemàtiques del Centre, una 
altra de política i també un espai 
dedicat a la cultura.

El que no ha canviat és la raó de 
ser d’El Talp: una eina  per a la de-
fensa dels interessos dels treballa-
dors i treballadores de Brians2.

Benvinguts al nou Talp, i esperem 
seguir comptant cada mes amb el 
vostre recolzament...

Redacció d’El Talp

    LA PEDRADA www.lledonersforever.cat 

  L’ ALTERNATIVA

THE VACCINES són una banda formada l’any 2010 ori-
ginària de la ciutat de Londres. Influenciats per la música de 
The Ramones i The Jesus and Mary Chain i amb referències a 
grups més actuals com The Killers i Franz Ferdinand, comp-
ten amb un so fresc i directe que passa per l’indie rock dels 
últims anys i el garage rock de fa un temps.

Es van donar a conèixer amb 
l’enganxosa cançò ‘Wrec-
kin’Bar (Ra Ra Ra)’, que va ser 
suficient per captar l’atenció 
dels mitjans especialitzats i 
que els va convertir en una de 
les bandes més esperades del 
2011 gràcies a diversos sen-
zills en que van anar mostrant 
el seu talent fins al llançament 
del seu primer llarga durada. 

El seu primer àlbum, ‘What Did You Expect From Vaccines?’, 
justifica tot el que s’havia parlat de la banda amb anterioritat 
i precisament va ser el que s’esperava d’ells.  Es tracta d’un 
disc que conté cançons plenes de ritmes i melodies pop-rock 
enganxoses i que en la seva gran majoria no passen dels tres 
minuts de durada. Amb el seu debut es van convertir en una 
de les grans bandes britàniques del moment i possiblement 
també en una de les més populars. I tot i la seva eufòria juve-

nil i tractar-se d’una fórmula molt habitual, resulten més que 
convincents.

El grup llança el seu segon LP, ‘Come of Age’ el 2012. I nor-
malment el tan temut segon disc d’una banda que va triomfar 
amb el seu debut és complicat si el grup no té ben clar què és 

el que vol, però ells van seguir el 
camí iniciat pel seu primer disc 
intentant perfeccionar una mica 
més la fórmula. De fet cançons 
com ’No Hope’ i ‘Teenage Icon’ 
mostren que la banda no es des-
marca amb un estil totalment 
diferent al que els va servir per 
triomfar en les llistes de vendes. 
Al contrari, aquí segueixen amb 
aquesta immediatesa i l’estil tan 
directe que els caracteritza, trac-
tant-se d’un disc sòlid, compac-
te i sense masses floritures.

I la seva cançó ‘If you wanna’ ha servit de banda sonora aquest 
estiu per a l’anunci d’una coneguda marca de cervesa en el 
que dos germans organitzen una festa en una cala de la Costa 
Brava i que acaba amb l’actuació del grup britànic.

Xavi - OIT



 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

Dolores Redondo és una escriptora basca 
que està aconseguint un gran reconeixe-
ment del públic amb la seva exitosa trilogia 
La Vall de Baztan. El guardià invisible és la 
primera part d’aquesta i s’ha  publicat en 
més de 10 idiomes. El seu èxit i la seva fama 
ha estat tant massiu que ja està considerada 
una estrella. Fins i tot, els productors de la 
mini sèrie Millennium, de la trilogia homò-
nima de Stieg Larsson,  ja han comprat els 
drets cinematogràfics per portar aquesta 
història a la gran pantalla.

L’ escena literària s’ubica al cor del País 
Basc, al marge del riu Baztan, en el qual es 
donen diversos assassinats de joves adoles-
cents. Està protagonitzada per una inspec-
tora, Amaia Salazar. La història   barreja 
amb èxit la novel·la negra policíaca amb 
els elements màgics de la mitologia bas-
ca-navarra. Escrit amb una gran intel·li-
gència, amb diversitat de personatges rics 
en matisos, amb una gran trama perfecta-
ment plantejada, amb un ambient que crea 

un clima fosc que envolta tota la història 
i un protagonista amb un perfil complex. 
Aquest conjunt permetrà saber com avança 
la narració amb constants girs i descobri-
ments d’un passat amb múltiples peces de 
recanvi que s’ajustin de manera creïble per 

al lector.

El guardià invisible és una novel·la molt 
recomanable, no només per als amants 
del gènere, sinó per a tot aquell que vul-
gui gaudir d’una història ben escrita, amb 
personatges i temes que van més enllà de la 
racionalitat, irracionalitat, la recerca cien-
tífica i  la mítica. 

 I si us agrada aquesta història esteu de sort. 
Perquè hi ha una segona entrega, El llegat 
dels ossos amb més emoció, més tensió i 
més revelacions d’aquesta gran trilogia i 
que finalitzarà amb una  tercera entrega 
anomenada Ofrena a la tempesta.

Olga - Comunicacions C/S

EL GUARDIÀ INVISIBLE: PRIMERA PART D’UNA TRILOGIA
Durant el mes de juny,  la nostra Direc-
ció va presentar l’elaboració d’un nou pla 
funcional amb la finalitat d’incidir en els 
diferents programes de rehabilitació i les 
tipologies delictives dels interns. D’aquesta 
manera volien facilitar un nou model d’in-
tervenció i, consegüentment, els canvis ne-
cessaris en la manera de treballar. Aquest 
pla, doncs, ha  d’implicar una nova estruc-
tura en l’organització dels equips multidis-
ciplinaris, la classificació interior del centre 
i nous programes d’intervenció als interns.

Simultàniament, la implantació d’aquest 
Pla tenia una sèrie de fases, totes elles du-
rant el període de vacances d’estiu. Aques-
tes passaven per:

1) Informar als professionals de rehabilita-
ció com als caps d’unitat. Aquests podien 
expressar la seva opinió i suggeriments...
per escrit. Així, de pas, les opinions desfa-
vorables o crítiques quedaven identificades.
2) Constituir els nous equips multidiscipli-
naris, els quals proposaven les seves activi-
tats per dur-les a terme a partir del 15 de 
setembre.
3) Nous canvis i reajustaments dins dels  
mòduls, els quals es farien de manera pau-
tada i progressiva.

D’aquesta manera, observem que, teòrica-
ment, és un pla que s’adapta als nous can-
vis d’intervenció de la població, però a la 
pràctica i de moment, només ha generat 
problemes i passes enrrera pel que fa a les 

mesures regimentals i tractamentals. Per 
començar una evidència constatada des del 
primer dia: el fet de suprimir els anomenats 
“pous” i traslladar als interns amb sancions 
i/o inestables a mòduls amb programes 
de tractament només ha provocat, de mo-
ment, baralles i incidències regimentals. 
S’ha traslladat de lloc la conflictivitat. Ara 
tenim “pous ocults” sota una apariència de 
normalitat i amb una denominació rim-
bombant (veieu els noms dels mòduls que 
s’han adoptat per la classificació interior...)

Alguns dubtes i problemes que ja s’estan 
presentant amb aquest pla i dels que de 
moment no veiem la solució són aquests:

1) Se’ns vol fer empassar que quan dos in-
terns del mateix mòdul es barallen i, des-
prés de passar pel DERT, tornen al mateix 
mòdul, entre ells no existiran rencúnies i 
tot tornarà a la normalitat. Qui s’ho creu?

2) Els interns que per dificultats idiomàti-
ques, personals, etc., renuncien al tracta-
ment, on s’ubicaran?

3) Existeix una gran població estrangera 
indocumentada i sense cap tipus d’arrela-
ment social i/o familiar que no compleix 
les condicions per sortir de permís i que 
trencaran el procés tractamental cap els 
mòduls de permís. Què pensen fer amb 
tots aquests interns?

4) I no podem deixar de formular-nos la 

següent pregunta: hi ha personal de trac-
tament suficient per assolir les ratios d’in-
terns? Amb la reducció del 15% la cosa 
està així: 133 casos per cada jurista quan 
l’òptim són 90; 89 casos per cada psi-
còleg quan l’òptim són 70; 57 casos per 
cada educador quan l’òptim són 40; 115 
casos per cada treballador social quan 
l’òptim són 80. No pinta bé, la veritat...
 
Aquests són problemes que ja tenim al 
damunt però encara queden els que es-
tan per venir, que de ben segur n’hi hau-
ran: de moment  hi ha nombrosos equips 
multidisciplinars que, en el moment d’es-
criure aquestes  línies, estan mancats de 
la planificació dels programes que hau-
rien d’endegar a partir del 15 de setembre.

El que si sabem és que el Pla Funcional ha 
començat amb mal peu pel que fa al rè-
gim interior. Només s’han rebut queixes 
per part dels companys dels mòduls. Es 
constata, un cop més, la mediocritat pro-
fessional i la miopia per avançar-se als 
problemes abans que es produeixin per 
part del conjunt de la nostra Direcció. 

Els propers mesos haurem d’estar a la guait 
dels problemes amb que es trobin els com-
panys i companyes de Tractament en el 
desenvolupament del Pla Funcional, del 
que en tornarem a parlar en aquestes pà-
gines, segur...
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PLA FUNCIONAL: COMENCEM MALAMENT...

L’Institut Cervantes d’Utrecht  va anul.lar 
el passat dijous dia 4 de setembre, a l’últim 
moment, la presentació de l’exitós llibre 
Victus, un acte en el que anava a participar 
el seu autor, Albert Sanchez Piñol. Victus és 
una novel.la en la que, barrejant història i 
ficció, es detallen els fets de l’11 de setembre 
de 1714.

Un portaveu d’aquesta institució, que 
cumplia ordres de l’ambaixada d’Espanya 
a Holanda, i aquesta, a la vegada, del Mi-
nisteri d’Afers Exteriors, argumentà que es 

post-posava l’acte perque “les circumstàn-
cies actuals són de gran sensibilitat” i no 
permetien assegurar que només s’hagués 
tractat d’un aconteixement cultural, sense 
connotacions polítiques.
A la seva tornada, Sanchez Piñol, oferí una 
roda de premsa en la que assegurà que tot 
s’ha degut a “ un conflicte entre Diplocat 
i l’ambaixada espanyola.  És una situació 
desagradable i ha acabat disgustant a mol-
ta gent. Jo no tenia cap intenció de divul-
gar-ho però els holandesos s’ho van prendre 
com un atac a la llibertat d’expressió”, afegí.

L’escriptor considera que l’ordre donada pel 
govern  espanyol és “ impresentable en de-
terminades latituds europees”.

Des d’El Talp recomanem la lectura de  Vic-
tus a tota aquella persona que vulgui dis-
frutar amb una novel.la i, alhora, conèixer  
la història d’un dels episodis més tristos de 
Catalunya.

Sergi - OIT

ATAC A LA CULTURA I A LA HISTÒRIA



1) Per començar ens agradaria donar-te 
la benvinguda a la secció sindical de 
CCOO i agrair-te la teva col.laboració. 
Explica’ns una mica que t’ha mogut a de-
dicar part del teu temps a defensar els in-
teressos comuns dels teus companys/es?

Gràcies a vosaltres. Bàsicament han estat 
el viure de manera quotidiana les queixes 
relacionades amb el nostre àmbit profes-
sional i la percepció que moltes vegades no 
arriben als sindicats les nostres inquietuds i 
preocupacions, sentint-nos poc reconeguts 
i recolzats. Entenc que el treball dels sindi-
cats ha de ser amb i per als treballadors, que 
són un medi imprescindible per fer arribar 
les nostres demandes i poder defensar-nos 
i crec per això que és important que hi ha-
gin representats de tractament. En general 
tenim la tendència a delegar en aquestes or-
ganitzacions les qüestions que ens preocu-
pen i perjudiquen, en queixar-nos al cafè..., 
la queixa reiterada, sense fer res, i conside-
ro que som nosaltres el motor, que s’ha de 
moure pels nostres interessos. Tenim molta 
capacitat d’acció i força tots junts.

2) Entrant una mica en matèria pròpia, 
com veus la realitat del Tractament en els 
nostres Centres i en concret en el nostre?

La vivència dintre dels equips de tractament 
és d’un elevat grau de desmotivació. Veig 
grans professionals que cada dia estan més 
desencantats. És una llàstima. S’està vivint 
un sentiment de desconfiança vers nosal-
tres, el nostre treball, professionalitat, que 
juntament amb al sentiment de control, no 
crec que siguin les millors estratègies per 
aconseguir adequats resultats. Cada cop 
se’ns demanen més tasques i la nostra jorna-
da  s’ha reduït un 15%, no ho oblidem.

3) Respecte al Pla Funcional, que fa rela-
tivament poc que ha entrat en vigor en el 
nostre Centre, ens podries fer cinc cèn-
tims?

Penso que encara és massa d’hora per poder 
parlar. Crec que es parteix d’una idea bona, 
que ens hem d’adaptar a les noves necessitats 
i perfils, però si es comença a distorsionar 
en mèrits i compliment d’altres objectius, 
segurament aquesta idea es vegi distorsio-
nada i molt allunyada de la idea, sentit i 
direcció inicial. Penso que aquestes inno-
vacions s’han d’anar valorant en el temps i 
simplement reajustant en funció dels resul-
tats, mantenint l’objectiu i adequant-se per 
aconseguir-lo mitjançant la flexibilitat. 

4) Ens agradaria donar-te l’oportuni-
tat  de comentar/denunciar algun aspec-
te que creguis important i que afecti al 
col•lectiu de tractament...

Crec que s’ha de continuar lluitant per acon-
seguir que els treballadors tornin a tenir la 
seva jornada complerta així com el sou i pa-
gues, i que es tingui en compte els recursos 
i medis amb els que realment disposem i no 
haver d’estar pendents de si es compleixen o 
no els objectius estadístics. 

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

Sense ser original, recomano El Niño. I us 
donaré la referència d’un grup que he co-
negut en un directe improvisat i que em 
va impactar per la veu. Amb violí, lletres 
de desamors i revolucionàries, Sonoziendo 
s’allunya de convencionalismes i lluita per 
donar-se a conèixer dintre d’unes minories.

Moltíssimes gràcies pel teu temps, Aure.

Xavi&Sergi - OIT

La idea de ‘L’Entrevista’ és poder oferir la possibilitat d’ex-
pressar-se a tots els companys i les companyes que treballem 
en aquest Centre i alhora oferir a la resta de companys/es 
peculiaritats, problemàtiques i realitats diferents que se suc-
ceeixen en el mateix àmbit laboral que compartim, però que 
moltes vegades no coneixem prou.

Des d’El Talp hem cregut convenient d’encetar aquesta nova secció 
que oferirà a partir d’ara la publicació amb l’Aure, companya de tracta-
ment, psicòloga i a partir d’ara responsable de tractament de la secció 
sindical de CCOO al nostre Centre.

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

En les últimes setmanes hem vist al món 
una mobilització sense precedents de la so-
cietat civil contra la injustícia que suposa la 
brutal i desproporcionada resposta  israelí 
al llançament de míssils des de Palestina. 
Si sumem totes les persones que van desfi-
lar, la setmana passada, per la justícia entre 
Israel i Palestina va sorgir probablement, a 
Washington, Ciutat Cap, Nova York, Nova 
Delhi, Londres, Dublín i altres ciutats, la 
protesta ciutadana  més gran per una ma-
teixa causa en la història de la humanitat.

Consegüentment, més d’1,6 milions de per-
sones d’arreu del món es van sumar al mo-
viment per unir-se a una campanya d’Avaaz, 
les quals van sol•licitar a les multinacionals 
que van beneficiar-se de l’ocupació israe-
liana i/o van estar  implicades en l’abús i la 
repressió del poble palestí que es jubilessin. 
La campanya es dirigia específicament al 
fons de pensions holandès, ABP;  el Barclays 
Bank; el proveïdor de sistemes de seguretat, 
G4S; la companyia francesa Veolia Trans-
port; ordinadors de la companyia Hewle-
tt-Packard i el proveïdor d’excavadores Ca-
terpillar.

El mes passat, 17 governs de la UE instaven 
als seus ciutadans evitar invertir i fer nego-
cis en els assentaments israelians il•legals. 
També, es va presenciar la retirada de dese-
nes de milions d’euros dels bancs israelians 
pel fons de pensions holandès, PGGM;  la 

desinversió de G4S a través de la Bill i Me-
linda Gates Foundation; i com l’església 
Presbiteriana dels EE.UU va fer sortir uns 
21 milions de dòlars d’HP, Motorola solu-
tions i Caterpillar.

Aquells que segueixen realitzant negocis 
amb Israel, contribuint a mantenir un sentit 
de “normalitat” entre la societat israelí estan 
fent un flac favor a la gent d’Israel i Palesti-
na. Formen part de la perpetuació d’un es-
tatus quo absolutament injust.

Finalment, els esdeveniments a Gaza del 
mes passat serviran per demostrar qui creu 
en el valor dels éssers humans. S’està conver-
tint cada vegada més visible que els polítics i 
diplomàtics no estan sent capaços de trobar 
respostes, i que la responsabilitat d’interve-
nir en una solució sostenible a la crisi  en 
Terra Santa es troba en mans de la societat 
civil i dels ciutadans d’Israel i Palestina. A 
més a més, després de la devastació recent 
de Gaza, desenes  de milers d’éssers humans 
de totes les parts - incloent-hi molts a Israel - 
estan profundament molestos per les diàries 
violacions de dignitat humana i llibertat del 
moviment imposat als palestins a controls i 
obstacles. Les polítiques d’ocupació il•legal 
d’Israel, juntament amb la construcció d’as-
sentaments en els terrenys ocupats compli-
quen cada vegada més la difícil meta d’un 
futur acord acceptable per a totes les parts.
L’ Estat d’Israel s’està comportant com si no 
hi hagués un demà. Els seus ciutadans no 
tindran les vides segures ni tranquil•les que 
anhelen - i mereixen - mentre que els seus 
líders immortalitzen les condicions que sus-
tenten el conflicte.

He condemnat els palestins responsables 
del llançament de míssils i coets a Israel, 
perquè estan avivant i accelerant  les flames 

de l’odi. M’oposo a  totes les manifestacions 
de la violència, però hem de tenir molt clar 
que el poble palestí te tot el dret a lluitar per 
la seva dignitat i llibertat. Aquesta és una 
lluita que compta amb el suport de molts 
d’arreu del món.

La meva súplica al poble d’Israel és veure 
més enllà del moment, veure més enllà de 
sentir ràbia eterna i veure un món en què 
Israel i Palestina poden coexistir - un món 
en el qual predomini la dignitat i el respecte 
mutu. Es requereix un canvi de mentalitat 
i de pensament que reconegui  l’intent de 
perpetuar l’estatus quo, fet que condemna 
les generacions futures a la violència i a la 
inseguretat.

La recerca de la llibertat del poble palestí 
contra les polítiques d’Israel és una causa 
justa. És una causa que hauria de donar su-
port el poble d’Israel.

Nelson Mandela pronuncià aquella  frase on 
va dir que els Sud-africans no seran lliures 
mentre que els palestins no ho siguin. Hau-
ria estat capaç d’afegir que l’alliberament de 
Palestina alliberarà de la mateixa manera a 
Israel.

www.haaretz.com/opinion/1.610687

Extracte: Jaume - Àrea de Serveis.
Traducció: Olga - Comunicacions C/S.

“LA MEVA SÚPLICA AL POBLE D’ISRAEL: 
ALLIBEREU-VOS AMB L’ALLIBERAMENT DE PALESTINA”

L’ Arquebisbe Emeritus Desmond Tutu, en una entrevista exclusiva al diari israelià Haaretz, demana un boicot 
mundial d’Israel i insta a israelians i palestins per mirar més enllà dels seus líders i  trobar una solució sostenible 
a la crisi a Terra Santa.



 LLUITEM!  LLUITEM!

Dintre d’unes setmanes la ca-
feteria interior, tal i com la co-
neixem, desapareixerà. Ja feia 
mesos que sentíem a parlar 
del tema. En una reunió amb 
CCOO, el Director ens va dir 
que la intenció del Director Ge-
neral i de la Directora del CIRE 
era la de substituir a les compan-
yes que avui encara treballen al 
Centre per interns. I si no podia 
haver-hi interns, per motius de 
seguretat, substituir a les nostres 
estimades companyes per mà-
quines de vending, això sí, de 
qualitat… O una o l’altra possi-
bilitat. En paraules del Director 
del nostre Centre, “és el que hi 
ha”.

El CIRE no perdona, com ja hem 
dit diverses vegades en aques-
tes pàgines. Els és igual enviar 
treballadors a l’atur mentre els 
seus directius es puguin omplir 
les butxaques amb l’excusa de la 
reinserció dels interns, aquesta 
mà d’obra barata que no s’esgota 
mai. I òbviament les Direccions 
dels centres penitenciaris a callar 
i obeir. 

Des de CCOO cridem al boicot 
a qualsevol possibilitat de canvi a 
l’actual cafeteria que no passi per 
mantenir-se tal i com està.

No permeteu que el CIRE s’om-
pli les butxaques amb els vostres 
diners a canvi d’entrepans i cafès 
de màquina! Que se’ls fotin ells!
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BYE, BYE, CAFETERIA 
INTERIOR!

El principal valor que tenim els éssers hu-
mans és el dret a la vida i a la salut, sense el 
qual cap empresa és possible. Per tal cosa la 
prevenció en la salut no ha d’estar subjecte 
a negociació de interessos econòmics o d’al-
tres necessitats particulars. Ja són moltís-
sims els i les treballadores del Departament 
de Justícia greument afectats per “agres-
sions” que es podien haver evitat, com som 
encara més els companys/es que pateixen 
greus malalties (físiques i psicològiques) 
causades per la negligència de les Direccions 
i Departament per no vetllar per la salut 
dels seus empleats/des i ometre els deures 
d’aplicar les mesures de prevenció de riscos 
laborals, la qual cosa pot suposar un delicte. 

Per tal de regular aquest dret universal 
disposem de la Llei 31/95 de Prevenció 
de Riscos Laborals, que es fonamenta en 
l’aplicació de mesures a fi de promoure 
la millora de la seguretat i de la salut dels 
treballadors. El seu objectiu últim és la 

prevenció de la salut integral (física, psi-
cològica i social) dels i les treballadores. 

La Llei estableix les diferents formes bàsi-
ques de participació dels representant dels 
treballadors i l’Administració (o empresa): 
els delegats de prevenció amb dret a con-
sulta i participació en l’àmbit de salut la-
boral i els comitès de seguretat i salut. La 
Llei també regula mitjançant reglament, les 
funcions, modalitats i la principal eina per 
fer efectiva la prevenció de riscos laborals 
en els Centres:  els serveis de prevenció.

Des de CCOO estem treballant en aquest 
àmbit de vital importància per a totes les 
persones que treballem als Centres, exi-
gint i col·laborant amb l’Administració per 
tal que compleixi la legislació en matèria 
preventiva de la salut i els acords signats. 

El nostre objectiu principal a CCOO és pro-
moure la seguretat i la salut, i fomentar la 

cultura preventiva entre els treballadors/es,  
així com proposar formes de participació 
en tots els moments d’actuació preventiva. 
La nostra tasca permanent és identificar els 
riscos en els llocs de treball, proposar me-
sures alternatives i avaluar els resultats jun-
tament amb els treballadors, com també ho 
és negociar i fer complir les Lleis i acords 
als quals està subscrita l’Administració. 

Des de CCOO seguim treballant i infor-
mant-te dels teus drets en matèria de salut 
laboral.

Secció Sindical CCOO - Brians2

LA SALUT DAVANT DE TOT

CCOO denuncia la criminalit-
zació dels sindicats i l’ofensiva 

penal contra el dret de vaga 
Un informe dels serveis jurídics 
de CCOO adverteix sobre els 49 
expedients oberts a 147 repre-
sentants i dirigents de CCOO, 
que han estat promoguts per 
l’Administració de l’Estat i el 
ministeri fiscal, en una clara 
restricció il·legítima dels drets 
democràtics.

Davant d’aquesta ofensiva pe-
nal contra el dret de vaga, la 
criminalització dels sindicats i 
dels seus delegats i delegades, 
CCOO de Catalunya s’afegeix a 
la campanya #HuelgaNoEsDe-
lito per demostrar que tot i els 
processos oberts contra cente-
nars d’afectats no ens faran ca-
llar.

Prop de 200 sindicalistes i tre-
balladors han estat sancionats 
i /o processats (amb peticions 
de penes de presó, per part de 
la Fiscalia, que van des de 2 a 
8 anys presó) per participar en 

les vagues convocades contra 
les polítiques antisocials del 
Govern.

La Secretaria de Comunicació 
Confederal ha editat un nou 
número de Gaceta Sindical 
en el qual informa de la cam-
panya posada en marxa per 
CCOO, al costat d’UGT, con-
tra les actuacions autoritàries 
i antidemocràtiques dels po-
ders públics que, a través del 
Ministeri Fiscal, estan accen-
tuant la persecució a sindi-
calistes, treballadors i treba-
lladores per exercir el dret 
constitucional de vaga.

Fa cosa d’un any i mig, l’empresa CIRE te-
nia excessives presses en què tot el nostre 
col·lectiu ens prenguéssim les mides per a 
la confecció de l’uniforme. Durant diverses 
setmanes, els treballadors vam estar amb la 
cinta mètrica medint-nos el coll, la cintu-
ra, les cames i el número de peu per tal de 
facilitar-los la seva feina al màxim possible 
i tenir-ho tot apuntat molt acuradament i 
detalladament. Fins i tot, ens van avisar del 
termini per poder-ho fer, gran detall. Però, 
els dies passaven i ningú sabia absoluta-
ment res sobre que havien fet amb aquells 
paperots de les nostres talles!

El temps passa ràpidament i arriba l’estiu, 
període vacacional per a tothom, i des de 
Gestió Econòmica ens trobem una nota 
molt bonica firmada pel nostre Gerent, el 
dia 30 de juliol,  informant-nos que fins el 
dia 30 d’agost teníem temps per tornar a 
prendre’ns les mides en un espai habilitat 
o si no trucar a un telèfon per tal de faci-
litar-les.

Des de CCOO exhibim el nostre males-
tar! No pot ser que ens facin responsables 
dels nostres tallatges, que ens facin des-
plaçar-nos pels uniformes durant les nos-

tres vacances i que et presentis i no hi hagin 
models de les diverses talles, perquè estan 
en els diferents centres penitenciaris! Amb 
l’agreujant que el temps passa, ens prenen el 
pèl i seguim sense els nous uniformes que 
tant necessitem per realitzar la nostra feina.
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PRESA DE MIDES O PRESA DE PÈL AL FUNCIONARIAT?

Aparentment semblaria més propi d’una 
pel.lícula de ficció que d’una presó real, mo-
del i buc insígnia del Sistema Penitenciari 
Català, de la que tantes vegades s’han om-
plert la boca els nostres polítics alhora de 
mostrar-la a l’exterior.
Doncs aquest cop, ... va caure literalment 
a terra una de les portes del perímetre in-
termedi, que hi ha a la plaça de l’olivera. Es 
tracta d’una porta de ferro amb vallat d’uns 
4 metres d’alçada!

Per sort no hem hagut de lamentar danys 
personals, realment producte de la sort, ja 
que la zona en la que va caure, és de pas per 
a funcionaris i familiars que transiten cap 
al departament interior de Comunicacions.
Des d’aquesta publicació demanem als res-
ponsables una mica de sentit comú i una 
política d’inversions i de gestió dels recur-
sos destinats al manteniment, adequada i 
ajustada a les necessitats reals del Centre.

No cal que recordem episodis recents (re-
iterats talls en el subministrament, averies 
dels grups electrògens, fallades en les por-
tes dels cancells, aires condicionats espat-
llats i que no s’arreglen en ple estiu, manca 
de fulls per poder fer un simple informe,...) 
per adonar-nos que alguna cosa falla en 
aquest Centre. Un Centre amb 8 anys de 
funcionament que sembla que en tingui 20 
per les contínues deficiències que genera...

Això per no parlar de les obres express que 
no fa gaire es van dur a terme i que van in-
volucrar a diversos departaments alhora 
(despatx del Sotsdirector d’Interior, Pre-
fectura, Sala de Juntes, OIT, Despatx de 
la Tècnica de Riscos Laborals, Despatxos 
dels EOTs, Oficina de RRHH, Sala de reu-
nions,...), obres que a priori, i ficant sobre 
la taula una llista de prioritats, no semblen 
excessivament urgents, a no ser que respon-
guin a unes necessitats més particulars que 
la gran majoria no arribem a entendre...

La seguretat de tots/es nosaltres no és cap 
broma, i és ara, quan encara no hem de la-
mentar res, quan ens hi hem de posar. Pot-
ser arribarà un dia en que els laments i les 
disculpes ja no serviran de res!
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