A l’atenció dels representants de la secció sindical de presons de CCOO

Benvolguts i benvolgudes,
Els primers dies de legislatura em posava en contacte amb vostès per informarlos que, amb la voluntat d’encarar la gestió dels centres penitenciaris des del
coneixement directe de la seva realitat, tenia la voluntat de visitar personalment
tots els centres penitenciaris.
En les visites m’he reunit amb els diversos colꞏlectius que conformen els centres
penitenciaris, equips directius i servidors públics de les diferents àrees i funcions.
Ja he visitat tots els centres, resta només pendent el Centre Obert de Barcelona,
que faré els propers dies, i he pogut copsar de primera mà quina és la realitat de
les presons catalanes, els neguits i les legítimes demandes, algunes històriques,
de tots els colꞏlectius que en formen part.
Les reunions les he mantingut per separat entre la direcció i el personal del
centre, i tothom qui ha volgut ha pogut comentar-me la seva visió i les seves
propostes de millora, en plena llibertat.
Paralꞏlelament, hem acabat de configurar l’equip que gestionarà les polítiques
d’execució penal que durem a terme, amb el nomenament del nou secretari de
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el Sr. Sergi Blázquez, amb
llarga experiència en el procediment penal, que se suma al nomenament del
director general, Sr. Cèsar Galván, el passat mes de juliol.
He complert amb el que em vaig comprometre a la reunió que vàrem mantenir el
passat 18 de juny. Però la feina tot just comença ara i tenim per endavant, i
aquest és la meva voluntat ja manifestada públicament, el repte d’abordar un
procés de diàleg per millorar la situació actual als centres penitenciaris de comú
acord i garantint sempre la seva funció social de reinserció i rehabilitació.
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Soc plenament conscient de la situació actual als centres penitenciaris, de les
peticions dels diferents colꞏlectius que hi treballen. És la meva voluntat treballar
conjuntament per trobar solucions, dins dels marges d’actuació de què
disposem, però sempre amb esperit constructiu.
I finalment, els voldria anunciar que en les pròximes setmanes, per tal de valorar
les visites realitzades, intercanviar opinions i iniciar una segona fase de
converses, els convocaré a una reunió com a sindicat representatiu.
Atentament.
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Barcelona, 21 de setembre de 2021
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