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LA CAFETERIA FANTASMA DE PUIG DE LES “GUASSES”
A la direcció d`aquest centre i als Srs. del CIRE, els avisem que aquest sindicat no permetrà
que les condicions a les quals estan sotmesos tots els treballadors d’aquest centre:
funcionaris, laborals; mossos…, és perllongui molt més, perquè amb el menjar no es juga.
1) HORARIS RIDÍCULS: És inadmissible que la cafeteria del centre és tanqui diàriament
a les 16.00h, i els caps de setmana a les 15.00h. Haurem de recordar a la Direcció i al
CIRE que som uns col·lectius amb horaris especials. Que necessitem berenar, que hi
ha torns de tarda-nit (berenar–sopar), que hi ha torns de doblatge (dinar dignament,
berenar i inclús sopar.) QUE NECESSITEM MENJAR. I que no hem d’estar el nostre
temps lliure cuidant tots els àpats perquè al lloc on anem a treballar no hi ha menjar.
Tampoc et pots absentar a buscar-lo, i encara més ridícul, res de xinès, ni de pizzes,
aquí no pot venir ni deu.
2) ELS “SÚPER MENÚS”: Els nostres sous no ens permeten ser gaire sibarites, però
som persones, no gossos de companyia, fidels a l`amo que s’acontenten amb una
amanideta i un tros de carn o peix; ens mereixem, com a persones que estem
treballant, una mica més de varietat alimentaria. Tampoc és just que no ens deixin
l`opció de comprar un plat, que per collons tinguem que agafar la rebosteria (flam i
iogurt Danone), i també la beguda, quan tothom va amb la seva aigua. Almenys que
se´ns donin opcions per escollir. Tot el menú, mig menú o un sol plat, igualment que
és puguin agafar només una part de les coses, un flam o un iogurt, no creiem que
sigui tant difícil unificar un llistat de preus. Això pel que fa al dinar. L`esmorzar també
deixa molt que desitjar, 4 pastes, i corre que volen, i entrepans d`embotit. Quan és
podria introduir una mica més de varietat (torrades…).
Del berenar no en parlem perquè és inexistent, has d´anar a la súper sala de funcionaris
(nomes quatre butaques de descans per aIs pobres GSI ) a les màquines vendig “merding”:
cares, cada dos per tres s´espatllen …i ni d’un bon cafetó pots gaudir, és trist però és així.
Les comparacions son odioses, però cap centre penitenciari de Catalunya té els treballadors
tan poc considerats com en aquest.
Instem a la direcció a que prengui les mesures oportunes, per solucionar urgentment
aquest dos punts, i lligats estretament a aquest, adeqüi el menjador de la cafeteria i la sala
de funcionaris amb microones, i tot el necessari per facilitar el menjar del descans al
funcionari i a la resta de professionals (els Mossos no tenen ni vending-merding).
Aquest tema és molt seriós, ja que parlem d´una necessitat bàsica!! No demanem que ens
venguin gin-tònic a 3,5€ però, aquestes dos condicions han de millorar URGENTMENT.
Sinó aquest sindicat prendrà les mesures oportunes, ja sigui reivindicativament o
legalment.
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