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L’ ALTERNATIVA
The Drums, és una combinació poc probable però sense cap 
dubte enganxosa d’indie i melodies inspirades en els anys 
50, tenen arrels que es remunten a l’amistat de la infància 
de Jonathan Pierce i Jacob Graham. Després de reunir-se al 
campament d’estiu, la parella va formar el duo d’electro-pop 
Goat Explosion mentre estaven encara en la seva adoles-
cència. No obstant això, la banda es va separar i Pierce i 
Graham van passar a altres projectes: 
Graham va formar el grup indie pop 
Horse Shoes, que va llançar un EP 
el 2009. Mentrestant, Pierce i un al-
tre amic, Adam Kessler, va fundar la 
banda Elkland signant amb Columbia 
Records i publicant l’àlbum “Golden” 
el 2005. Aquell mateix any, Pierce va 
deixar la banda (que es va separar el 
2006) i es va prendre un descans al 
món de la música.

El 2008, Graham i Pierce es van tor-
nar a trobar i van començar a escriu-
re cançons junts, canviant la vessant 
electrònica de la seva anterior col•la-
boració per un enfocament basat en 
la guitarra. A principis de l’any següent, Pierce i Graham es 
van traslladar des del centre de Florida a la ciutat de Nova 
York, on Kessler es va convertir en el seu segon guitarrista. 
Amb la incorporació del bateria Connor Hanwick, format a 
Cape of No Hope, el grup estava al complet, i els espectacles 
de la banda van anar guanyant adeptes. Els senzills ‘Let’s Go 
Surfi ng’ i ‘I Felt Stupid’, que més endavant es convertirien en 
dues de les seves cançons més conegudes, van precedir el 
seu primer EP, “Summertime!”, que va aparèixer a fi nals del 
2009. I els singles ‘Best Friend’ i ‘Forever and Ever Amen’ 

van ser l’avançament del seu àlbum de debut, que va sortir 
primer al Regne Unit i després als Estats Units.

Durant la seva primera gira, Kessler va abandonar el grup, i 
Tom Haslow, amic de la banda, va tocar la guitarra la resta 
de dates que tenien programades. Després del seu abando-
nament van tenir diversos enfrontaments per decidir quina 

era la línia que seguiria el nou àlbum 
i fi ns i tot van estar a punt de sepa-
rar-se però fi nalment el van acabar 
i el 2011 va sortir a la venda “Porta-
mento” que tenia un so similar al del 
seu primer disc però amb girs foscos 
i melancòlics i més protagonisme 
dels sintetitzadors. A continuació els 
membres de la banda es van prendre 
el seu temps i cadascun va anunciar 
projectes en solitari fi ns que el 2014 
va aparèixer “Encyclopedia” que os-
cil.la entre el rock dels Pixies i el folk-
pop i que es va gravar en una cabana 
al costat d’un llac de l’estat de Nova 
York.

Acaben de treure el seu últim disc anomenat “Abysmal Thou-
ghts” que abandona la seva alegria característica per refl ectir 
els foscos sentiments causats pel caos polític de l’actualitat i 
que estaran presentant el pròxim mes de setembre a la Sala 
Razzmatazz de Barcelona.
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     CINE DE FILS: ‘Moonlight’ (Barry Jenkins, 2016)

  Després de 113 anys d’història fi nal-
ment la presó Model va tancar les se-
ves portes el passat 8 de juny. I, tot i 
haver trigat tant a fer-ho, la veritat és 
que es va portar a terme d’una manera 
poc pacífi ca, ja que es tracta d’un tan-
cament accelerat que no té en comp-
te les conseqüències que pot tenir pel 
futur de moltes persones i també pel 
sistema penitenciari català. I és que 
una de les presons més importants 
de Catalunya va tancar les seves por-
tes deixant molts dubtes no resolts.
Tot i que la intenció de tancar la Mo-
del no és un fet que vingués de nou, 
l’Administració no ha fet les coses bé. 

El cas acumula anys de planifi cacions 
del Departament de Justícia per a re-
utilitzar l’espai. De fet, el procés per 
al tancament del Centre va començar 
el 1976 i des de llavors hi ha hagut di-
verses propostes polítiques que mai 
s’han acabat posant en pràctica. I 
tot i això, quan s’han decidit a fer-
ho, ho han fet de pressa i malament.
El cert és que és d’estranyar que, des-
prés de temps estudiant un projecte 
d’aquesta magnitud, s’anunciï el tanca-
ment defi nitiu amb 3 mesos de marge 
perquè sigui efectiu, i sense tenir un 
projecte clar del nou centre de la Zona 
Franca. Les presses amb què s’ha dut a 
terme el procés, no només són el prin-
cipal dels mals de cap que considerem 
els sindicats i els fi ns ara treballadors de 

la Model, sinó que també han incentivat 
importants sospites sobre els interessos 
que amaga l’Administració amb aquesta 
accelerada actuació. Per a ells el més 
important és penjar-se la medalla per 
haver tancat la Model abans d’acabar la 
legislatura, i ens han demostrat que en 
cap moment no han pensat en els tre-
balladors sinó que només en els seus 
propis interessos polítics i econòmics. 
I mentrestant els treballadors ens sen-
tim indefensos i confusos davant de les 
seves presses innecessàries. L’Admi-
nistració ha planifi cat el fi  de la Model 
sense tenir en compte els costos que 
comportarà a les famílies afectades ni 
els diferents treballadors del sistema 
penitenciari. Un pla polític accelerat per 
qüestions silenciades per a la ciutada-
nia, però prou importants per a l’Admi-
nistració per a prevaldre per sobre el 
tancament d’una de les presons amb 
més importància dins el territori català.

El tancament de la Model no només 
implica una gran incertesa amb les 
conseqüències dels trasllats de presos 
als diversos Centres i la consegüent 
massifi cació d’aquests que està gene-
rant un increment d’aldarulls i baralles 
diàries entre els interns i agressions a 
funcionaris, sinó que també ha provocat 
una profunda indignació als treballadors 
la manera en què han efectuat la seva 
redistribució, ja que els treballadors te-
mien el canvi per diversos motius: no vo-
lien acomiadaments, ocupar una posició 
diferent de la que exercien a la Model 
ni modifi cacions en el seu horari. Però, 
especialment, no volien ser destinats a 
un Centre que quedés lluny de la seva 
residència i de les seves famílies. I és 
que fi ns a l’últim moment molts dels tre-
balladors no van saber on serien desti-
nats. I cal tenir en compte que un trasllat 
d’aquesta magnitud suposa un canvi de 
vida important per als afectats i aquesta 
falta de previsió els hi difi culta els canvis. 

A més, hi havia certs dubtes respec-
te la garantia de l’Administració so-
bre mantenir els mateixos càrrecs a 
tots els funcionaris traslladats, ja que 
a altres centres penitenciaris ja te-
nen funcionaris que els estan ocupant.
 I el fet que un treballador sigui tras-
lladat a 40 kilòmetres o més comporta 
una sèrie de conseqüències que de-
terminen el seu dia a dia: despeses de 
transport, trasllat d’habitatge i canviar 
els fi lls d’escola en el cas que el treba-
llador hagi d’anar a treballar molt lluny 
de Barcelona i es vegi forçat a mu-
dar-se a una altra població. Tot plegat 
suposa un canvi de vida molt dràstic 
per a més de 500 treballadors, i això 
l’Administració no ha tingut en compte.

Veurem si el sistema penitenciari català 
està capacitat per a suportar la clausura 
de la Model sense obrir un nou Centre 
de substitució a la ciutat de Barcelona 
doncs, tot i que es preveu la construc-
ció del Centre de preventius a la Zona 
Franca des del 2010, encara no hi ha 
data i, coneixent el tarannà de l’Admi-
nistració, segur que això anirà per llarg...

El que està clar és que la clausura de la 
Model està deixant un sabor amarg a mol-
tes parts implicades en el procés i molts 
dubtes en l’aire com: es faran aquests 
espais que tant reclamen els veïns o 
més aviat els milers d’hectàrees es des-
tinaran per a fer nous espais privats que 
encara no sabem? Es construirà defi niti-
vament el centre de la Zona Franca? La 
resta de presons seran capaces d’enca-
bir els interns i fer front a la massifi cació?

Són grans interrogants que genera 
el tancament de la Model i que a poc 
a poc aniran sortint a la llum i cau-
sant de ben segur noves divergències 
entre els diferents sectors implicats.
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Odio als indiferents. Crec que viure vol 
dir prendre partit. Qui veritablement viu, 
no pot deixar de ser ciutadà i partisà. La 
indiferència i l’abúlia són parasitisme, 
és perversitat, no vida. Per això odio als 
indiferents. 

Odio als indiferents també per això: 
perquè em fastigueja el seu ploriqueig 
d’eterns innocents. Demano comptes 
a cadascun d’ells: com han escomès 
la tasca que la vida els ha posat i els 
posa diàriament, quina han fet, i espe-
cialment, què no han fet. I em sento en 
el dret de ser inexorable i en l’obligació 

de no malbaratar la meva pietat, de no 
compartir amb ells les meves llàgrimes. 
Sóc partidista, estic viu, sento ja en la 
consciència dels de la meva part el pols 
de l’activitat de la ciutat futura que els 
de la meva part estan construint. I en 
ella, la cadena social no gravita sobre 
uns pocs; res del que en ella succeeix 
és per ventura, ni producte de la fatali-
tat, sinó obra intel•ligent dels ciutadans. 
Ningú en ella està mirant des de la fi -
nestra el sacrifi ci i la sagnia dels pocs. 
Viu, sóc partidista. Per això odio a qui 
no pren partit, odio als indiferents.

                 

Publicat a la revista Sin Permiso

                                      GRAMSCI: “ODIO ALS INDIFERENTS”

El cinema independent segueix existint 
malgrat els esforços de les grans pro-
ductores per fer-nos veure que a les 
pelis ja no és important tenir una bona 
història i saber explicar-la. Avui en dia 
aquest negoci adreçat al públic adoles-
cent es mesura pel nombre de cotxes 
destrossats, explosions, tombarelles 
impossibles, soroll, molt de soroll i po-
ques, molt poques nous.

‘Moonlight’ és un fi lm del quasi debu-
tant Barry Jenkins que narra la història 
d’un noi, Chiron, negre i gay que ha de 
sobreviure en un confl ictiu veïnat de 
Miami. Crua veritat en un món que ves-
sa hipocresia i que fa servir el cinema, 
també, per mirar cap a una altra banda.

‘Moonlight’ és una preciosa història 
sense concessions, sense sensibleries, 
dolça a la vegada que trista i poètica, 
autobiogràfi ca també.

Liberty City és un petit barri de l’opu-
lenta Miami, la que coneixem per les 
palmeres, ferraris, noies de corbes es-
fereïdores i espanyols evasors d’impos-
tos. Però res de l’oripell fals es pot veu-
re en aquest indret, on pobresa, droga 
i aïllament racial extrem aixequen murs 
que no poden ser ni tombats ni esca-
lats. Una presó de fi lferros inexistents 
en un món global que escombra els 
seus detritus per amagar-los sota una 
catifa d’oblit i prejudici.

“L’amor que donem i rebem, i quan el 
donem i rebem, a qui el donem i de qui 
el rebem, és el patró que cosirà la dis-
fressa d’adult que ens posem. I portar 
un vestit de bona persona no et conver-
teix en un home bo, ni portar un vestit 
de dolent et converteix en un home do-
lent, perquè les vides no són blanques o 
negres, probablement són blaves (blue, 
in english...)”

Encara que soni a tòpic, la fotografi a és 
magnífi ca, una pàtina de color blau com 
si tota l’estona una lluna trista i blava 
ens estigués observant, lamentant-se 
potser, o comprenent massa.
No he volgut parlar de premis, els Os-
car aconseguits, la fama, l’oripell... Em 
va agradar massa i vull seguir pensant 
en ella com una pel•lícula independent 
i petita i enorme, tal com va ser conce-
buda.

                                       Rafa Wolfman

No fa gaire es van complir 70 anys, el 27 d’abril de 1937, de la mort d’Antonio Gramsci en un hospital peniten-
ciari, només 6 dies després d’haver recobrat formalment la llibertat, després de complir, en situació penosíssi-
ma, més de 10 anys de presó dels més de 20 al que el va condemnar un tribunal feixista mussolinià. Gramsci va 
ser un dels pensadors marxistes més lúcids que ha donat el passat segle XX, a més de lluitador revolucionari. 
Per commemorar la seva mort -donada a conèixer al món per les emissores de ràdio de la Barcelona revolu-
cionària- hem triat un petit text seu de joventut publicat per primera vegada l’11 de febrer de 1917 i inèdit en 
castellà i, per descomptat, en català.



  1) Com veieu des del departament 
de RRHH tot el tema del tancament 
de la Model?

- A priori no ens havia d’afectar gaire, 
al contrari, ens anava a reforçar, tot i 
que a l’hora de la veritat no ha sigut 
exactament així. El nombre d’interns 
ha augmentat considerablement a 
tots els mòduls i els funcionaris que 
han arribat no supleixen tots els que 
han marxat.

2) Com creieu que ens han afectat 
tots aquests moviments que s’han 
generat?

- A nivell d’ofi cina de RRHH, sense 
tenir en compte l’augment d’interns, 
la tasca de donar de baixa tants fun-
cionaris adscrits al Centre (interins 
i reforços), donar d’alta, quadrar les 
vacances de tots els nouvinguts del 
CP Homes no està essent fàcil, però 
m’atreviria a dir que tots han quedat 
contents amb el reajust de cicles i les 
vacances a gaudir. 

El problema el tindrem durant el juliol 
i més concretament a l’agost ja que, 
per molt que tinguessin les vacan-
ces quadrades al CP Homes, ens han 
coincidit un gran nombre de funcio-
naris amb molts cicles a l‘agost.  

3) Quin seria el punt més crític ara 
mateix?

- El punt més crític és quadrar el llibre 
de serveis. Molts dies, si no fos per 
la col•laboració dels companys d’in-
terior que vénen a cobrir torns que no 
els toca treballar, no podríem funcio-
nar amb uns mínims de seguretat. 

La pèrdua abismal de GAMVs de tarda 
ens va complicar molt els llibres del 
divendres que és el dia que doblen, 
vam patir de valent fi ns al punt de ha-
ver de sortir al rellotge de fi txar a de-
manar a companys que si us plau es 
quedessin a fer el servei de tarda per-
què no es cobrien els mínims i altres 
dies hem hagut de trucar a companys 
que entraven de tarda per si podien 
venir a les 9:30 hores.

Per sort, ara ens han enviat algun re-
forç per intentar cobrir aquests me-
sos. Però tenint en compte que no es 
cobreix cap baixa, la ràtio ha baixat 
molt. És estrany que a l’acte públic 
d’interins no s’oferís cap vacant de 
GAMV ni de GSI tenint en compte que 
és el CP més gran de tots i, amb totes 
les baixes que hem tingut i tenim, és 
complicat… 

4) Hi ha alguna cosa més que veieu 
des del vostre departament que 
creieu que des de fora potser no es 
veu de la mateixa manera?

- Crec que la coincidència en el temps 
del tancament del CP Homes i l’ober-
tura de diferents mòduls al CP Tarra-
gona no ha estat un bon negoci per 
nosaltres, ha marxat molta gent en 
Comissió de serveis i per tant tot el 
superàvit de funcionaris que havíem 
de tenir s’ha quedat en una promesa i 
no una realitat. 

El fet d’estar esperant una encarrega-
da a l’Ofi cina de RRHH des de fa un 
any aproximadament tampoc ajuda 
al bon desenvolupament de la nostra 
feina atès que hi ha companys que 
han d’assumir tasques que no els hi 
corresponen tot i que ho fan amb una 
gran professionalitat.

5) Per acabar, recomana’ns una pe-
l•lícula i una cançó.

- Com a pel.lícula, ‘Sr. i Sra. Smith’. I 
la cançó que més cantem a l’ofi cina, 
‘Súbeme la ratio’.

Moltes gràcies pel teu temps, Jordi.
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trevista

Aprofi tant els darrers moviments de personal que han tingut lloc al nostre Centre en les últimes set-
manes hem entrevistat al Jordi, que treballa en aquesta ofi cina, per tal que ens expliqui com s’han 
dut a terme i com ens estan afectant.

[...] Un cop acaben els anys de resi-
dència, 1 de cada 4 metges no troba 
feina i dels que ho fan gairebé el 90% 
té contractes temporals. Aquesta és 
una de les conclusions que es desprèn 
de l’informe ‘La precarietat laboral del 
col•lectiu mèdic’, presentat pel Col•le-
gi de Metges de Barcelona (COMB). 
Mentre que del total de col•legiats, un 
63% gaudeix d’estabilitat laboral (per 
mitjà d’un contracte indefi nit), el per-
centatge es redueix dràsticament en 
el cas dels metges joves en acabar el 
MIR, ja que només tenen aquest tipus 
de contracte el 13%.

Tot un seguit de dades que posen de 
manifest el veritable problema que han 
d’afrontar dia a dia els nostres joves. 
Problema que per altra banda no volen 
assumir els nostres representants polí-
tics, que veritablement no tenen un mí-
nim de perspectiva a llarg termini per 
adonar-se que la situació a la que es-
tan abocant a milers de persones pot 
ser preocupant a curt termini i alarmant 
a llarg termini i que aquesta situació, 
vulguem o no, ens afecta i ens afec-

tarà a tots i a totes en un futur no molt 
llunyà.
La passivitat amb la qual els nostres re-
presentants es prenen una problemàti-
ca d’aquestes característiques, només 
respon a un interès totalment partidista 
i curtterminista, ja que les dades refl ec-
teixen que gran part del segment de 
població més jove no està interessat 
a participar activament de la política i 
encara menys interessat a fer palesa 
la seva tendència política mitjançant el 
dret a vot.

Potser la manca d’interès polític envers 
aquesta greu problemàtica té la seva 
arrel en el grau de participació política 
dels nostres joves.

Si bé el col.lectiu de 15 a 29 anys, se-
gons lEPP (Enquesta de Participació 
i Política) elaborat pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de 
l’any 2017, és un dels grups d’edat que 
presenta més interès per la política, les 
dades mostren una relació lineal i po-
sitiva entre l’edat i la identifi cació parti-
dista, de manera que com més gran és 
el grup d’edat, més alts són els nivells 
d’identifi cació. El col•lectiu jove, per 
tant, és el grup d’edat amb menys pro-
pensió a declarar-se proper a un partit 
polític: ho fa tan sols el 40%.

A grans trets, es podria afi rmar que les 
persones joves se senten més allunya-
des de la política institucional i partidis-
ta que la resta i, per tant, orienten més 
la seva participació en objectes polítics 
extra institucionals.

Jo aniria una miqueta més enllà i po-
saria en relleu totes aquestes dades i 
em preguntaria si el que refl ecteix l’en-
questa de l’IEPP pot marcar, infl uenciar 
i determinar en major o menor grau les 
polítiques públiques envers els joves.

Dit d’una altra manera, pot ser que els 
nostres governants sàpiguen de la 
desafecció dels nostres joves en la po-
lítica activa i dels pocs vots que poden 
treure i conseqüentment això pugui 
marcar les polítiques que emprèn la 
mateixa Administració?

Molts i moltes podeu arribar a pensar 
que culpabilitzar la classe política de 
tots els mals resulta fàcil i en bona me-
sura gratuït, però veient la resposta i la 
inacció dels nostres responsables polí-
tics en aquest àmbit resulta més aviat 
evident.

No oblidem que els joves, no només 
són els que han de garantir el sistema 
de pensions en un futur, entre altres 
coses, sinó que també són els garants 
del futur de tots i totes, inclosos els 
nostres polítics i polítiques.

                                         Sergi - OIT

 RRHH



LA PIULADA

 Una possible solució per sortir 
del pas mentre no arribi més per-
sonal és que tanquin els Tallers 
del CIRE.  Si el CIRE deixa d’ex-
plotar als interns una temporada 
no passarà res més enllà que els 
interns deixaran de ser explo-
tats un temps. . Però si es volen 
excusar dient  que si els interns 
no cobren si no treballen, i això 
perjudica els interns i a les seves 
famílies, doncs que els hi paguin 
el salari encara que no treballin : 
els interns no tenen la culpa de la 
manca de funcionaris al Centre. A 
veure fi ns on arriba la “generosi-
tat” i “l’altruisme” que teòricament 
mou al CIRE. A nosaltres ens 
sembla més que es tracta d’hipo-
cresia.

Fa anys que traguem amb re-
tallades de drets, de personal, 
de condicions laborals, ens exi-
geixen autèntiques barbaritats 
per justifi car una absència labo-
ral o el gaudiment de qualsevol 
permís que és un dret. N’estem 
farts d’haver de demostrar que no 
enganyem a l’Administració quan 
volem exercir un dret, hi ha una 
autèntica obsessió per intentar 
posar les màximes traves buro-
cràtiques per tal d’impedir-nos 
gaudir dels nostres drets.

Per tot això que ningú s’estiri dels 
cabells si ja se’ns han acabat les 
ganes de fer favors quan els ne-
cessitin. No ens queden ganes 
de doblar, de fer serveis extres, 
de dir que sí al “si us plau, què et 
pots quedar?, què pots venir”? És 
hora de començar a aplicar allò 
de: “tant rebem, tant donem...”
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 Avui en dia parlar de joves és sinònim 
de parlar de difi cultats. Els joves (franja 
que va dels 16 als 29 anys) represen-
ten el sector de població més desfa-
vorit i perjudicat, per sobre dels altres 
sectors d’edat, per la profunda crisi que 
s’arrossega des de l’any 2007.

Per diversos motius, els joves han es-
tat la franja d’edat més castigada per la 
crisi i res sembla presagiar un canvi de 
tendència, ans el contrari, totes les da-
des revelen que les difi cultats d’aquest 
sector de la població, lluny de remetre, 
és possible que vagin en augment.
Un dels problemes més greus que es 
troben els nostres joves és la difi cultat 
a l’hora d’accedir al mercat de treball. 
L’atur juvenil, avui en dia, representa 
una autèntica xacra social, de la qual 
els nostres governants, o no saben 
afrontar convenientment o no volen 
dedicar-hi els esforços i els mitjans 
necessaris per a posar-hi una solució 
a tan greu problema. No oblidem que 
aquesta problemàtica afecta en prime-
ra instància als mateixos joves però en 
realitat afecta, i molt, al conjunt de la 
societat.

Segons dades de l’Observatori de la 
Joventut de la Generalitat de Catalun-
ya referent al quart trimestre del 2016, 
en l’informe elaborat a partir de les da-
rreres dades de l’Enquesta de Població 
Activa (EPA), la taxa d’activitat juvenil 
continua baixant malgrat la millora en 
l’ocupació i se situa al 58%. Durant la 
crisi, la taxa d’activitat juvenil ha caigut 
gairebé 15 punts, dades realment pre-
ocupants.

Aquesta difi cultat d’accés al mercat 
laboral ha propiciat que molts/es dels 
nostres/as joves hagin decidit allargar 
la seva incorporació al mercat de treball 
i segueixin la seva etapa de formació 

amb estudis de màsters i postgraus, els 
quals per altra banda han proliferat en 
nombre i han augmentat en preu d’una 
manera alarmant, en veure que la de-
manda en els anys de crisi, també ha 
anat en augment.

Això els que han optat per quedar-se 
a casa nostra, perquè un gran nombre 
de joves, la majoria ben formats/des 
van optar per marxar fora i buscar les 
oportunitats que no trobaven aquí. Si 
ho mirem per grups d’edat, només el 
2015, més de 35.000 joves van emigrar 
de Catalunya, sens dubte el grup d’edat 
amb el percentatge més elevat.

Donant un cop d’ull a quatre dades 
sobre el mercat laboral i com es veu-
en afectats els més joves, veiem que 
només un 44% dels joves està ocu-
pat i més de la meitat d’aquests tenen 
contractes temporals, per tant hem de 
deduir que la creació de treball juvenil 
està estretament lligada a la temporali-
tat i les feines més estacionals.

Els llocs de treball ocupats per joves 
han disminuït un 45% des del 2007, 
passant de 839.500 a 454.300 perso-
nes joves ocupats en l’actualitat.

La taxa d’ocupació juvenil, per exem-
ple, se situa 20 punts per sota del que 
estava a l’inici de la crisi.

De resultes de les difi cultats en l’accés 
al mercat laboral, la precarietat laboral 
existent, l’alt índex d’atur juvenil i el pro-
gressiu allargament del període de for-
mació, la taxa d’emancipació dels més 
joves ha sofert una forta davallada coin-
cidint amb la crisi econòmica eterna. Es 
calcula que la taxa d’emancipació dels 
joves entre 16 i 29 anys se situa al vol-
tant del 23%, durant l’any 2007 aquesta 
representava gairebé el

De resultes d’aquesta situació se’n 
deriven moltes conseqüències, la prin-
cipal de les quals és l’augment de les 
càrregues familiars, a nivell econòmic, 
dels progenitors/es, ja que en veure’s 
afectat el nivell d’emancipació dels jo-
ves també es veu afectat el tant per 
cent de dependència econòmica.

Si agafem un col.lectiu en particular, a 
tall d’exemple, veurem que la situació a 
la qual ens ha abocat la crisi pot arribar 
a ser profundament injusta i alarmant 
en molts casos.

En el col.lectiu de metges i metgesses 
el 90% dels joves que treballen un cop 
acabat el MIR (Metge Intern Resident) 
tenen contractes temporals, en el cas 
dels especialistes en Medicina familiar, 
fi ns i tot el 40% tenen contractes men-
suals.

[...]

 EL TANCAMENT DE LA MODEL HA ESTAT UN 
ENGANY ALS TREBALLADORS, ALS INTERNS, 
A LES SEVES FAMÍLIES I AL CONJUNT DE LA 

SOCIETAT CATALANA
 El dia 8 de juny de 2017 va tancar defi -
nitivament la Model, un dia abans de fer 
113 anys d’història. Tots som coneixedors 
que era la presó més antiga de Catalun-
ya en funcionament, on les condicions de 
vida dels interns i les de seguretat havien 
quedat obsoletes. Ara bé, quines han es-
tat les conseqüències del seu tancament 
tan instantani i precipitat?      
                         

En primer lloc, assenyalar els trasllats i 
conduccions d’interns en vàries fases: el 
primer moviment va consistir en el trasllat 
d’interns de Brians 1 i Brians 2 cap a altres 
presons, segons l’arrelament dels penats. 
Posteriorment, es va buidar Brians 1 cap 
a Brians 2 i fi nalment es va iniciar el bui-
datge de la Model cap a Brians 1. Aquest  
traspàs d’interns es va realitzar en qüestió 
de mesos de manera veloç i en un temps 
rècord, consegüentment comportant una 
sobrecàrrega de feina abismal per la res-
ta dels Centres Penitenciaris. En aquest 
traspàs, des de la DG, no s’ha tingut en 
compte l’estructura i el funcionament dels 
Centres. La precipitació i la mala organit-
zació afecta a la vida interna dels mòduls, 
a la gestió de diversos departaments (Pe-
culi, OIT Comunicacions, etc.), a Ofi cines 
i a nivell tractamental. Per exemple, a 
Brians 2 hem passat d’uns 1300 reclusos 

a uns 1600, és a dir, aproximadament a 
un 22% més de població reclusa; sí que 
és veritat, que el nostre Centre té capa-
citat per acollir més interns, però, també 
és veritat que ha signifi cat un trasbals 
per a tothom. A més a més, el Conseller 
de Justícia, Carles Mundó, afi rmava que 
amb el trasllat no se sobrecarregaven les 
altres presons doncs es passava d’un 
67% d’ocupació mitjana a un 72%, però 
realment que signifi quen aquestes xifres? 
Un trasbals portat d’una manera vulgar, 
banal, mediocre i amb menyspreu de les 
conseqüències futures.

En segon lloc, el Conseller de Justícia re-
cordava que hi ha equipaments que fi ns 
ara estaven infrautilitzats, com la presó de 
Mas d’Enric, i que fi ns ara tenia un 35% 
d’ocupació. Li recordem al senyor Mundó, 
que la capacitat d’ocupació d’un centre 
penitenciari no signifi ca que les instal•la-
cions estiguin preparades per rebre mas-
sivament interns. No seria millor fer les 
actuacions necessàries per assegurar el 
funcionament correcte? Hi ha una dita 
que diu: “Val més prevenir que curar!”  Si 
la presó de Mas d’Enric, que tot just té un 
any i mig, fi ns ara tenia una baixa ocupa-
ció reclusa serà per alguna cosa, oi? Con-
següentment, tothom a córrer per abordar 
i complir ràpidament el calendari del tan-
cament de la Model!
                                                         [...]         

 JOVES I PRECARIETAT



[...]  Va mostrar el seu suport al dret 
a decidir, va denunciar que estiguem 
en una situació en les quals les elits 
econòmiques siguin cada vegada més 
riques, mentre que una majoria ho pas-
sa malament, i que cada vegada que 
es vol decidir es respongui que això 
és populisme. Va denunciar com la 
corrupció degrada tota la nostra vida 
democràtica, parlant de la reprovació 
del Ministre de Justícia i tot l’embolic 
judicial d’aquestes últimes setmanes. 
Va expressar que l’organització territo-
rial d’un Estat no es pot separar de la 
voluntat de la gent. “Si hi ha qui pen-
sa –va dir- que la Constitució no dóna 
lloc al fet que una comunitat decideixi 
lliurement sobre la seva destinació, o 
aposta per canviar la Constitució o ha 
d’assumir que s’està posant de part del 
totalitarisme”. Va expressar el seu re-
coneixement a la fermesa democràtica 
de la societat catalana i sentir-se part 
dels ciutadans espanyols que reco-
neixen que Catalunya té dret a decidir 
sobre la seva destinació. Va resultar 
molt satisfactori escoltar la solidària 
veu del poeta, i ciutadà, que des d’Es-
panya comprèn i recolza l’exercici d’un 
dret democràtic.

Va tancar l’acte Joan Ignasi Elena cri-
dant a mantenir aquest esperit unitari 
a favor del referèndum, exigint que el 
Govern espanyol ho reconegui, dema-
nant al Govern català que ho convoqui 
i defensant que: “això no va d’indepen-
dència sinó de democràcia”, que l’im-
portant és l’exercici del dret a decidir, 
que això incumbeix tant als partidaris 
de votar sí, com als partidaris de votar 
no. “Som una nació –va declarar- per-
què així ho sentim la majoria dels cata-
lans. Qui s’atreveix a contraposar drets 
nacionals, socials i solidaritat? Si són 
cares del mateix projecte polític. I com 
som una nació, som sobirans, i volem 
decidir. […] Ara és la reivindicació ma-
joritària del poble de Catalunya.”

Les dificultats

El moviment és fort i gran la seva de-
terminació, però també ho són les di-
fi cultats. La primera i més important: 
l’Estat i el Govern del PP no volen ni 
sentir a parlar del dret democràtic a 
decidir. No volen escoltar ni volen dia-
logar. Solament cal veure la seva re-
acció quan l’Ajuntament de Madrid va 
cedir una sala perquè el 22 de maig el 
president Puigdemont anés a explicar 
la seva proposta de pacte per a un re-
ferèndum. La campanya del PP: “No 
en Cibeles”, és una expressió que els 
importa un bledo la democràcia, és una 
pressió directa contra la llibertat d’ex-
pressió (potser preferirien que ni tan 
sols es parlés) i reprodueix el reaccio-
narisme de qui atia l’enfrontament per 
treure rèdits electorals i, com no!, in-
tentar tapar la seva profunda corrupció. 
Solament per això, la gent treballado-
ra i tota l’esquerra, tota, hauria de ser 
conseqüent defensora del dret a deci-
dir. L’exercici d’un dret democràtic no 
és solament perquè ho exigeix el poble 
català, sinó perquè exercint la demo-
cràcia el conjunt dels pobles d’Espan-
ya serien els benefi ciats en la lluita per 
emancipar-se de les polítiques del PP.
I, entre les difi cultats, no podem obviar 
[...] que també greus casos de corrup-
ció corroeixen a l’antiga Convergència.

La determinació és clara: cal convocar 
el referèndum, si és pactat millor (cosa 
més que difícil) sinó, caldrà convo-
car-ho igualment, amb una normativa 
de legalitat catalana, amb una pregunta 
inclusiva, clara i senzilla, que faciliti la 
més àmplia participació, tant dels par-
tidaris del sí com els del no, i afrontar 
les responsabilitats que corresponguin. 
Tothom sap que per fer una truita cal 
trencar els ous.

Miguel Salas - sindicalista de CCOO. 
És membre del Consell Editorial de la 
revista Sin Permiso

Ja se sap la data del Referèndum 
d’autodeterminació: 1 d’octubre 
d’enguany. I la pregunta és: “Voleu 
que Catalunya sigui un estat inde-
pendent en forma de república?”

 

[...] D’altra banda, el Conseller també 
afi rma que el tancament de la presó 
Model és una “oportunitat” per acos-
tar molts treballadors i interns als seus 
llocs de residència o els de les seves 
famílies. Ens ho hem de creure? No 
ens enganyem! Tots som coneixedors 
que molts treballadors de la Model 
acumulen molts anys d’experiència en 
aquesta presó i que han estat reubi-

cats en la resta de centres penitencia-
ris catalans, però el senyor Mundó té 
idea dels llocs de residència d’aquests 
treballadors? Té idea de la situació fa-
miliar d’aquests? És coneixedor que 
almenys s’hauran de desplaçar a 40 
kilòmetres? Nosaltres li recordem que 
per això estan els concursos de tras-
llats, en els quals cadascú de nosaltres 
decidim si volem o no elegir altres des-
tinacions per les raons que siguin en 
aquell moment.  Com també, som co-
neixedors de les comissions de servei 
ofertes i a les quals podem optar. No 
ens enganyem senyor Mundó... el pre-
cipitat tancament de la Model és una 
oportunitat d’interessos polítics!

Respecte als interns i vincles fami-
liars no és una oportunitat d’arrela-
ment el tancament de la Model, ja que 
la mateixa legislació penitenciària té 
en compte les propostes raonades de 
destinació a l’establiment que corres-
pongui. 

També, recordar que el Senyor Mundó 
va assegurar el manteniment de “tots 
i cadascun dels llocs de treball”, però 
quina és la realitat? En el nostre Cen-
tre observem com els dies passen, 
augmenten els interns i la xifra de fun-
cionaris no augmenta sinó que dismi-
nueix. En un principi, havien d’arribar 
uns 80 companys com a conseqüència 
del tancament, però les incorporacions 
no s’han realitzat amb un calendari 
previst, sinó al contrari, la gent marxa 
i l’estiu s’aproxima! Consegüentment la 
situació al Centre és caòtica, desorde-
nada i confusa. La realitat és que es-
tem treballant sota mínims, falta perso-
nal en tots els àmbits i realitzar el llibre 
de serveis és un abisme. La realitat és 
que se sol•liciten serveis extres per po-
der realitzar la nostra feina sense saber 
quan i com s’incorporaran la totalitat 
de treballadors previstos com tampoc 
sabem si arribaran reforços de cara a 
l’estiu. La realitat és que als mòduls 
augmenten els interns i la sobrecàrre-
ga de feina és brutal. La realitat és que 
no és el mateix gestionar el peculi, els 
permisos, les notifi cacions, les comu-
nicacions, els àpats, els expedients.... 
d’uns 1300 interns a fer-ho d’uns 1600 
amb menys personal i sota la pressió 
que això comporta. La realitat és que 
les noves incorporacions necessiten 
un marge d’adaptació i acomodació. La 
realitat és que treballem en un sector 
desconegut, exposats a situacions ad-
verses i hostils. La realitat que és des 
de Conselleria i la DG han complert 
amb les seves expectatives i tempora-
lització del tancament de la Model, però 
la crua realitat és que patim la man-
cança de personal i consegüentment la 
nostra feina cada dia és més insosteni-
ble, anguniosa i esglaiant. La realitat és 
que som treballadors coneixedors de 
l’instantani i precipitat tancament d’una 
presó amb història.

I d’aquí a no gaire vindrà la negociació 
del proper Acord on també ens voldran 
enganyar i retallar drets, personal, con
dicions laborals, etc. 

Ens quedarem indiferents veient com 
ens retallen impunement els nostres 
drets i condicions més del que ja ho 
han fet durant anys? Ens és igual el 
nostre futur com treballadors públics? 
A les nostres mans, a les del conjunt 
dels treballadors i treballadores, està  
aturar totes les agressions que puguin 
venir de l’Administració per eliminar en 
tot el possible els nostres drets.  Pre-
parem-nos per la propera lluita: l’Acord 
de condicions del personal penitenciari.  
Està al caure... Nosaltres decidim!
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El divendres 19 de maig, més de 3.000 
persones van omplir el Palau de Con-
gressos de Barcelona convocades pel 
Pacte Nacional pel Referèndum. Tenia 
l’objectiu de presentar els treballs i la 
mobilització que s’han desenvolupat 
durant aquests mesos per exigir la con-
vocatòria d’un referèndum a Catalun-
ya. I el treball ha estat molt i fructífer.

El Pacte Nacional pel Referèndum es 
va constituir el 23 de desembre de 
2016. Agrupa a més de 4.000 entitats, 
des de partits polítics, sindicats, asso-
ciacions excursionistes, associacions 
de veïns, de gent gran, estudiants, ju-
ristes, patronals, ajuntaments… fi ns al 
Futbol Club Barcelona. Probablement, 
mai en la història moderna de Catalun-
ya s’havia aconseguit una adhesió tan 
important del teixit social i associatiu 
del país. És el refl ex del percentatge 
tan majoritari de catalanes i catalans 
favorables a exercir el dret democràtic 
d’autodeterminació mitjançant un re-
ferèndum.

Les dades són concloents. No hi ha en-
questa en la qual baixi del 80% el per-
centatge de catalans partidaris d’un re-
ferèndum. En una enquesta als afi liats i 
afi liades de les CCOO de Catalunya, un 
83% es va pronunciar favorablement. 
Entre els mesos d’abril i maig, s’han 
reunit 500.000 adhesions al Pacte Na-
cional pel Referèndum. 600 centres de 
gent gran s’han pronunciat en el mateix 
sentit. 764 municipis (el 80,6% dels mu-
nicipis de Catalunya) han donat el seu 
suport. En la majoria d’aquests muni-
cipis s’han formalitzat pactes locals a 
favor del referèndum, agrupant a les 
forces polítiques i socials; en bastants 
casos han participat els regidors del 
PSC (Partit Socialista de Catalunya). 
600 juristes van signar un manifest en 
el qual consideren que no hi ha raons 
legals per impedir el referèndum, que 
pot ser legal i constitucional. Jaume 
Assens, advocat i regidor de Barcelona 
en Comú, ho expressava amb claredat: 
“Per sobre de la llei està la democràcia; 
la llei ha d’estar al servei de la demo-
cràcia i no a l’inrevés”. Fins als bisbes 
de les diòcesis catalanes van acordar 
en una declaració “que s’escoltin les 
legítimes aspiracions del poble català 
perquè sigui tinguda en compte i valo-
rada la seva legitimitat nacional”. Un 
moviment transversal, que incumbeix 
a tot el país. En paraules de Joan Ig-
nasi Elena, antic dirigent socialista i ex 
alcalde de Vilanova i la Geltrú, actual 
coordinador del Pacte Nacional: “Això 
no és una cosa de quatre o solament 
de les institucions o els partits polítics; 
és un moviment ciutadà que reuneix al 
80% del poble de Catalunya”.

Una rebel•lió democràtica

No és solament un moviment de cada 
11 de setembre (Diada Nacional de 
Catalunya) en la qual milions de per-
sones, any rere any, han anat exigint 
el seu dret a decidir. La gent ha sortit 
al carrer quan s’ha tractat de defensar 
als càrrecs públics encausats. Quan la 
Taula del Parlament està acusada per 
permetre que el Parlament voti una 
resolució a favor del dret a decidir, allí 
està la gent cridant “no esteu sols”. 
Quan el passat 23 d’abril, Dia del Lli-
bre, el Pacte Nacional pel Referèndum 
va proposar organitzar una recollida de 
signatures, en pocs dies es van inscriu-
re més de 5.000 voluntaris/es i es van 
organitzar més de 1.000 llocs on reco-
llir-les. Als carrers, en les portes dels 
ajuntaments, en els locals sindicals, 
milers de persones es van adherir a 
una ferma voluntat democràtica: volem 
decidir.

Una imatge pot servir per mostrar el 
treball realitzat. Quan al desembre del 
passat any es va constituir el Pacte Na-
cional ho va fer al voltant d’una taula en 
una gran sala del Parlament.         [...]

  CATALUNYA: ÉS SENZILL, ES TRACTA D’UN REFERÈNDUM
 [...]   Es van necessitar moltes taules 
per reunir a més de 300 persones, 
però una vegada constituït el que es 
necessitava era sortir al carrer, reunir 
a la gent, debatre amb ella, fer-la par-
tícip del procés, i això és el que s’ha 
aconseguit, que gents de diferents opi-
nions, d’orígens i llengües diferents, 
d’interessos no sempre coincidents, 
vagin en una mateixa direcció: la d’exi-
gir un referèndum per tenir dret a deci-
dir. Per tota la geografi a catalana s’han 
realitzat centenars d’actes, uns petits i 
uns altres més grans, amb la voluntat 
comuna de sumar. La força i amplitud 
d’aquesta rebel•lió catalana solament 

podrà ser satisfeta el dia que es pugui 
votar.

Un poeta ens deixa la seva paraula

En l’acte d’aquest divendres, a més 
de representants dels partits polítics, 
va ser molt visible i compromesa la 
presència dels Secretaris Generals de 
CCOO, UGT i altres organitzacions sin-
dicals. Van mostrar el compromís de la 
classe treballadora amb l’exercici d’un 
dret democràtic. Van prendre la parau-
la diversos representants de les asso-

ciacions adherides al Pacte, i van tenir 
especial rellevància les paraules d’un 
representant de l’associació ‘Casa Nos-
tra Casa Vostra (Nuestra Casa Vuestra 
Casa)’ de defensa dels refugiats, “a 
Catalunya es lluita” –va dir- pel dret a 
decidir i també se surt al carrer en la 
manifestació més important de tota 
Europa en defensa dels refugiats; i del 
món de la cultura, relacionant el dret a 
decidir amb la llibertat d’expressió, i va 
tenir una gran acollida les paraules del 
poeta granadí Luis García Montero.

                                                       [...]


