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GRUP DE TREBALL MEDI OBERTGRUP DE TREBALL MEDI OBERTGRUP DE TREBALL MEDI OBERTGRUP DE TREBALL MEDI OBERT    

    
1ª Reunió: Presentació C.I.MO.1ª Reunió: Presentació C.I.MO.1ª Reunió: Presentació C.I.MO.1ª Reunió: Presentació C.I.MO. 
 
 
Per part de l'Administració assisteixen la Subdirectora General de Recursos 
Humans i Econòmics, el Subdirector General de Programes de Rehabilitació i 
Sanitat i la Cap del servei de Medi Obert i Serveis socials ). 
Per la part social IAC – CATAC , CSC, CCOO, CSIF i UGT. 
 
Ja fa unes setmanes que es va constituir un Grup de Treball per tal d'abordar el 
model de Medi Obert. A IAC – CATAC , esperem que aquest grup serveixi per 
tractar el tema de forma integral, en tots els aspectes i en el sentit més ampli. 
 
Aquesta era la nostra esperança al presentar-nos a aquesta reunió. Però no ha 
estat així. L'administració tan sols ens volia presentar la seva nova idea: “El 
C.I.M.O” ( classificació interna de medi obert ). En poques paraules, abans 
d'acabar l'any s'iniciarà un pla pilot al Centre Obert de Lleida i Centre Obert 2 
de Barcelona que consistirà en assumir interns com a ingressos i classificar-los 
en pocs dies en tercer grau. Aquests ingressos seran “triats” seguint una sèrie de 
criteris objectius ( primaris, condemnes fins a 5 anys, sense causes pendents, no 
violència de gènere, no delictes sexuals, no delictes econòmics d'envergadura, 
etc... ) i uns altres de valoratius ( entorn social, ... ). 
 
Encara que la previsió que diuen tenir és que la incidència sigui mínima i que 
hagi pocs casos, tot això comportarà una sèrie d'afectacions que ja s'han 
començat a deixar veure als centres pilot ( alguna reforma, etc. ).  En poc temps 
anirem comprovant tots com es va desplegant el pla. 
 
Finalment, es va aconseguir que la reunió no fos un monogràfic de presentació 
del CIMO i es van tractar més temes de forma general. 
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S'han de reformar els centres vells. Inclús el Pla Estratègic ho deixa clar. Però 
de moment res de res. Preguntada l'administració per IAC – CATAC , la 
resposta és la de sempre : “no hi ha diners”. 
Pel que fa als nous equipaments només hi ha previst que es comenci la 
construcció del C.O.Tarragona l'any que ve. Veurem. IAC – CATAC  demana 
un monogràfic sobre aquest nou equipament al més aviat possible. 
L'Administració accepta realitzar-lo properament. 
 
IAC - CATAC   sol·licita s'habilitin sales adequades per tal de fer la recollida de 
fluids interns dels usuaris ( analítiques d'orina ) substituint els actuals habitacles 
que són del tot indignes. Ens donen la raó, però no hi ha diners. 
 
La IAC – CATAC  reclama una regulació sobre “qui exactament” ha de 
realitzar la recollida d'aquests fluids. Una vegada més apel·len a la bona 
voluntat dels funcionaris. Nosaltres apel·lem a la seva. 
 
Pel que fa a la cobertura de les baixes diuen que no poden dir res i que això és 
tema de la Comissió de Seguiment ( ¿ per a que volem doncs un grup de treball 
específic de Medi Obert ? ) 
 
De l'increment necessari de comandaments intermedis, tant de Tractament com 
de Vigilància, tampoc ens poden dir res; aquest no és el lloc per abordar aquests 
temes ( quin és el lloc doncs? ). Això sí, diuen que els centres petits no 
necessiten tants comandaments. A cas no hi ha igualment interns i equips de 
treball que coordinar ? 
 
Tot plegat descafeïnat, una reunió per cobrir l'expedient, de pa sucat amb oli, 
sense aportar gaire res, sense trobar solucions a res. 
 
La IAC – CATAC Presons creu en el Medi Obert. I creu que l'aposta per tal de 
potenciar-lo ha de se sincera. Aquí, ens trobaran. Mentrestant, continuarem 
passant el temps. 
 
 
Barcelona, 26 de novembre de 2019 


