
                                                       

TEATRE DEL BO!!!!! 

EL PARLAMENT APROVA EL TANCAMENT DE LA 

MODEL, CO BCN 1 i 2 i … CP DONES 

Abans que res volem agrair a tots els companys i companyes concentrats aquesta tarda 

des de les 16 h davant el Parlament per deixar clar que la Model no es tanca sense un 

nou centre de preventius a la Zona Franca. Mil gràcies per plantar cara a l’Administració! 

Malauradament, malgrat tota la pressió exercida de manera legítima, avui dijous, 9 de 

febrer de 2017, ha tingut lloc al Ple del Parlament la votació de la Moció sobre el 

tancament de la Model presentada pel grup parlamentari de Junts pel Sí, que ha comptat 

amb la complicitat de la totalitat dels Grups Parlamentaris excepte el del Partit Popular, 

que ha decidit abstenir-se. 

Aquesta Moció, ja aprovada, finalitza l’obra de teatre iniciada pel Govern el passat 10 

de gener i perpetra el crim de mantenir el tancament exprés de la Model el 2017, 

demostrant un exercici de gran irresponsabilitat política i arrasant els drets de 

500 treballadors i de 900 interns condemnant-los a la dispersió i, afegint més gravetat 

a l’escenari actual, incitant formalment al Govern al tancament de l’actual CP Dones de 

Barcelona, obrint de manera absolutament descarada la porta a no construir mai un 

nou centre de preventius i, en el seu lloc, fer un nou centre penitenciari destinat a 

dones, aconseguint així l’objectiu d’ampliar el nombre de treballadors a qui se’ls 

destrossen gratuïtament els seus drets. 

També ens preocupa el futur dels treballadors interins de vigilància, oficines i 

rehabilitació perquè, malgrat que la moció deixa clar que “no hi haurà cap 

acomiadament” no ens refiem d’un possible cessament de part d’aquest personal per 

l’efecte dominó que es produiria amb la recol·locació forçosa de tots els treballadors de 

la Model.    

D’aquesta manera, i amb la complicitat de la pràctica totalitat dels grups polítics de 

Catalunya, el que era un text indecent s’ha convertit en un text demolidor i demencial 

pels treballadors penitenciaris. Hem assistit, per tant, a una representació de “teatre 

del bo” amb la manipulació que la Conselleria de Justícia ha fet sobre els diferents 

grups parlamentaris.  

Tot i aquest gravíssim atemptat contra els drets dels treballadors penitenciaris, no ens 

quedarem de braços creuats i continuarem amb assemblees i mobilitzacions per 

intentar aturar aquesta decisió unilateral que ha pres el conseller de Justícia, 

Carles Mundó sense consultar ni haver negociat res amb els sindicats 

representatius.  

Parlament de Catalunya, Barcelona, 9 de febrer de 2017 

LA MODEL NO ES TANCA SENSE LA ZONA FRANCA!!!  


