
 

 

ES  LA PRIMERA VEGADA... 
 
Com sempre l'obertura de un Centre nou comporta els seus 
enrenous i malts de caps . Però aquesta casa, la DG, ja hauria de 
tenir la ma trencada en tota la trifurca que significa obrir un nou 
establiment penitenciari. Però no. 
El nou Centre Penitenciari de Mas Enric un cop finalitzat, resulta 
que té que tornar a fer obres, degut a la presa i/o per fer les coses 
malt fetes o mal pensades des de un primer moment i que, ara, 
sobre la marxa, es tenen que refer o canviar per a un millor 
funcionament o criteri, el que no es van tenir en compte als inicis de 
l’obra. A  tot això hem d’afegir  la angoixa que produeixen els 
concursos i la Selecció de Personal per cobrir les diferents places 
del nou centre. 
A prop de unes Eleccions a la Generalitat  la rapidesa de fer-se la 
foto de rigor per dir "AIXÒ HO VAM FER NOSALTRES", fa que les 
coses que es fan a corre-cuita surtin malament. Hi ha una 
necessitat imperant de fer l'obertura de Mas Enric de manera 
accelerada, amb tot el temps que s’ha perdut fins ara.  Falten per 
acabar obres i la famosa depuradora que no arriba. De moment 
s’instal·larà una de provisional, per una població d’unes 500 
persones. Més inversió indeguda. 
La selecció de personal a través de l’Atri ha estat molt criticat, Una 
eina per cobrir places d’una manera no molt clara per als sindicats. 
Com es valoren les proves i la entrevista? 
A tot això anem afegint l’enrenou del tancament o transformació 
d’un Centre Penitenciari a un Centre Obert. Les seves obres, els 
horaris i torns de treball dels Funcionaris/es... 
Vist tot i analitzada la situació, seguirem patint les conseqüències,   
més accentuades quant els funcionaris es traslladin al centre nou i 
es trobin amb la falta d’eines i, sobre tot, amb la mancança de  
personal. Una falta de personal que ja patiran  els funcionaris/es de 
la plantilla del Centre Penitenciari Mas Enric, des d’un bon principi i 
que segueix minvant com minven els dies del any. 
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Els interns si que es trobaran unes instal·lacions amb tots els 
serveis, millor que qualsevol poble que no té, poliesportiu i piscina , 
salo actes, camp de fútbol reglamentari... a la vista està que no han 
escatimat diners. 
 
Esperem que els funcionaris/es tinguin les eines, els llocs de treball 
i el personal adequat pel bon funcionament de tot plegat. Esperem 
que sigui així... Com a mínim tenir aigua per poder tirar de la 
cadena del WC.    
 
 
Parlar del Centre Penitenciari de Tarragona que es convertirà en un 
Centre Obert,  també tindrà els seus enrenous i els companys/es  
que quedin a l’esmentat centre, desitjo que les obres i les noves 
instal·lacions que es facin, tinguin un servei correcte per poder 
atendre al voltant de 250 interns/es que pernoctaran al Centre. 
Poc a poc o a corre-cuita, el que si és cert és que ens enganxa el 
dia “D”... De no tenir que plorar. Quan arribi el moment  veurem si 
està tot llest i acabat. No sigui que al final tinguem que anar 
trampejant com puguem.  
I desprès diuen que no ens queixem... 
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