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Les seccions sindicals del Centre Obert de Lleida de la IAC – CATAC, CCOO, UGT i 

INTERSINDICAL - CSC li demanen prengui les mesures oportunes per tal que els 

funcionaris d’aquest establiment penitenciari puguin gaudir del dret a escollir el vestuari 

personal que considerin més adient per a ells sempre que aquest no alteri l’ordre públic 

ni afecti als drets de terceres persones. 

Li recordem que els funcionaris dels centres oberts no portem uniforme corporatiu per la 

qual cosa cadascú escull la seva pròpia vestimenta. 

Entenem que aquesta elecció ha de ser realitzada en total llibertat i sense pressions per 

part de la direcció del centre ni de ningú altre. 

Sigui com sigui és costum  que el director del C.O. Lleida no permeti que això sigui així 

ja que de forma permanent i al llarg dels anys no deixa que els treballadors puguin exercir-

lo lliurement. 

Concretament no se’ns permet portar pantalons curts o “bermudes” durant l’estiu, essent 

apercebuts verbalment en el cas que algú ho faci i prohibint-se expressament. El mateix 

passa amb l’ús de sandàlies. 

Tanmateix li recordem que a les terres de Ponent patim uns estius força severs amb 

temperatures que molts cops superen els 40 graus. Així doncs, és costum estesa l’ús 

d’aquestes peces de roba en consonància amb la climatologia tan extrema que em de 

suportar en els mesos més calorosos. 

Entenem també que en un centre obert, on és preferent un tracte normalitzat amb els 

interns que els apropi el més possible al que és la vida en llibertat, l’ús ordinari de la 

vestimenta habitual de l’entorn en el que ens trobem és una clau més en la intervenció 

amb ells i en la naturalitat de les relacions. 

Les convencions anacròniques, carregades de prejudicis i de caràcter dictatorial envers 

l’ús del vestuari que han de portar els treballadors vulneren els nostres drets i estem segurs 

que no van en la línia que aquesta Secretaria vol imprimir en el model obert dels nostres 

serveis penitenciaris. 

És per tot això que li demanem prengui les mesures necessàries per tal de  regularitzar 

aquesta situació. 
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