
                                                   

CONTINUEM TREBALLANT MENTRE ALTRES FAN DEMAGÒGIA 

Als sindicats signants de l’acord del trasllat de la Model ens hagués agradat molt que UGT presons, en 

lloc d’utilitzar la demagògia i la irresponsabilitat de manera continuada, s’hagués posat en contacte 

amb la portaveu del Govern de la Generalitat i Consellera de la Presidència (exsecretària de 

l’executiva d’UGT de Barcelona) i amb la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat (exsecretària general d’UGT a les comarques gironines) per tal que el govern, del qual 

formen part, no hagués decidit el tancament irracional i irreflexiu de La Model.  

No tenim dubte que una bona forma d’actuació sindical hagués estat la de posar a disposició dels 

treballadors penitenciaris els rellevants, destacats i arrelats contactes que des de sempre la UGT té i 

ha tingut al Govern de Catalunya. Però, malauradament, no ha estat així. Aquesta organització ha 

decidit amargar-se darrere de l’ordinador i dels escrits demagògics, en lloc de treballar amb la resta 

de sindicats amb l’objectiu d’aconseguir que el Departament ofereixi totes les places que s’havia 

compromès a treure.  

Ens hauria agradat, i molt, mantenir la unitat sindical, perquè treballar tots plegats ens fa més forts 

i, sens dubte, beneficia als treballadors, però des d’un primer moment la presumpta voluntat 

negociadora d’aquest sindicat era una cortina de fum que amagava la seva veritable voluntat: sortir 

de la negociació i alinear-se amb els que diuen que la Model no es tanca, malgrat que la realitat 

contrària se la trobin davant dels ulls. Però s’ha de dir, en honor a la veritat, que almenys aquest 

últim grup ha estat coherent, equivocats, al nostre parer, però coherent, mentre que la posició de la 

UGT ha estat covarda i deslleial amb la resta de sindicats i especialment amb els treballadors. 

No volem fer molt més llarg aquest escrit, però us convidem a què els pregunteu, a tall d’exemple, 

quina va ser la seva proposta per prioritzar l’antiguitat que tan vehementment propugnaven, o quina 

va ser la seva estratègia de negociació per als funcionaris de carrera i els interins... Tot plegat, 

veritablement increïble.  

Que els 15 funcionaris educadors de carrera es quedin a Barcelona ciutat, amb plaça fixa, és un bon 

començament; que el mateix succeeixi amb els psicòlegs, també; que els juristes, entre places 

vacants i provisionals, tinguin moltes possibilitats de mantenir-se tots a la ciutat, també ho valorem 

positivament. No llancem coets, però ens sentim moderadament satisfets per garantir la 

permanència a la ciutat de Barcelona d’aquests primers col·lectius de tractament reassignats. 

També ens congratulem que els companys administratius i auxiliar dels cossos generals estiguin a 

Barcelona i, finalment, ens sentim satisfets que tots els treballadors socials funcionaris també es 

quedin amb plaça a la ciutat. Així mateix, el nostre desig seria que absolutament tota la resta dels 

col·lectius de presons poguessin obtenir plaça als centres penitenciaris de la ciutat, escenari 

malauradament impossible per l’obstinació de l’Administració de mantenir la decisió irreflexiva i 

política de tancar ja la Model sense la construcció d’un Centre de substitució. Però us podem 

assegurar que tot el que hem aconseguit fins ara ho ha estat a la mesa de negociació, barallant-nos 

amb l’administració, analitzant les places, escoltant-vos respecte de la situació de les vacants... 

mentre que algú altre veia els “toros desde la barrera”, això sí, traient pit i posant bastons a les rodes 

en perjudici de tots. 



                                                   

Finalment, us volem expressar que, pel que fa al quadre de places ofertades per l’Administració a 

l’última reunió de la Comissió de seguiment i que teniu publicitades, estem en total desacord. Ahir 

dilluns, hem exigit a l’Administració que surtin totes les places que els màxims responsables de la  

Conselleria de Justícia, públicament, es va comprometre a crear i, si no surten, serà llavors el moment 

de plantejar-se les actuacions que calguin. Hem d’assegurar les places dels companys de vigilància, 

del conjunt d’interins i de la resta de col·lectius afectats que s’hauran de reassignar posteriorment.  

Com veieu, mentre uns ens dediquem a treballar, negociar, exigir, barallar-nos amb l’Administració, 

d’altres es dediquen a escriure fent de la demagògia i del neguit la seva senyera. (Si Pablo Iglesias ho 

veies, s’aixecaria de la tomba.). Us informarem puntualment dels temes tractats a la pròxima 

comissió de seguiment que es celebrarà el dijous vinent i us demanem que ens manifesteu qualsevol 

dubte o queixa que tingueu.                          

Barcelona, 4 d’abril de 2017 


