CSIF CATALUNYA

UNIFORME I CIRE: PENSANT AMB EL CUL
El 21 d’agost els treballadors i treballadores del Centre de Ponent estaven citats, entre les 13,30 i les 15,30
hores, per prendre mides per als futurs uniformes. Segurament aquesta franja es podria haver ampliat
per tal de facilitar la feina als professionals i l’assistència als treballadors. Al menys, han fet cas al
que era una petició general, de comptar amb professionals. El que ja no encaixa és que si els uniformes
corren a càrrec del CIRE, tot sembla indicar que es faran al Centre Penitenciari de Brians 1, les
mides corrin a càrrec, sort en tenim, de professionals d’altra empresa. Però ja se sap, que aquest
CIRE ha esdevingut insaciable.
Ha esdevingut insaciable i els seus gestors prepotents fins a dir prou. Convocar als treballadors i
treballadores per a prendre mides el 21 d’agost és garantir, com a mínim, que el 25% de la plantilla,
que fa vacances, no pugui assistir-hi, Els que no s’hagin presentat disposaran d’un telèfon per a
contactar i fer aquesta feineta de les mides...a Barcelona!!! Després de 6 anys sense rebre res no calia
tanta pressa. Més encara quan sabem que començarem a rebre uniformes, segons càlculs seus, al 2015.
A aquests gestors i planificadors del CIRE ningú els hi ha explicat que en el passat els professionals del
Corte Inglés passaven cada any, i diferents dies, a prendre mides. A aquests gestors i planificadors del
CIRE ningú els hi ha explicat que la feina de prendre mides es fa als centres però ha de quedar oberta a
tots els treballadors, evitant, per exemple, que centenars de treballadors de Lleida tinguin que baixar,
espessament, a Brians 1, Brians 2, Quatre Camins o Lledoners. Pur sentit comú!!!
Sembla ser també que no rebrem massa vestuari: dues camises d’estiu, dues camises d’hivern, uns
pantalons i unes sabates. I s’ha acabat!! Per si el CIRE i la Direcció General no porten el compte, des de
CSI·F PRESONS CATALUNYA recordem tot el que han deixat de donar-nos i que és nostre: 6 camises
d’estiu, 6 camises d’hivern, dos pantalons d’estiu, dos pantalons d’hivern, dos parells de botes, dos parells
de sabates, dos jerseis, dos abrics/dessuadores i vuit parells de mitjons. Què se n’ha fet de tot aquest
vestuari? TOT I AIXÔ, CIRE JA HA ACONSSEGUIT UN AUGMENT DEL SEU PRESSUPOST DEL 6%.
Clar que sempre podran al·legar que el darrer acord signat no els hi obliga a res. I és que dintre dels molts
mèrits del darrer acord és que, per primera vegada, un acord no recull cap mena de menció al
vestuari. Un altre dels molts mèrits dels sindicats negociadors. CSIF, en data 14.10.13 va enviar escrit al
director general, Pere Soler i Campins, demanant reposició de nou vestuari, dintre d’una campanya
reivindicativa que va tenir molta repercussió a la premsa. Guardem la seva resposta esperant que passi el
temps i veure si es complirà o no el que hi assegurava. I serà llavors quan donarem el nostre parer.
Darrerament, i segons fonts de la pròpia Direcció General, ens ha arribat una informació que posa en
qüestió la política de contenció de la despesa de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Ja que ens
hem assabentat que l’empresa que comercialitza roba d’aventura de PANAMA JACK, es va oferir per a la
confecció del nostre vestuari, amb la mateixa qualitat i a meitat de preu de l’ofert pel CORTE INGLÉS.
Farem tot el possible per tal que els representants polítics del nostre departament donin les
oportunes explicacions sobre els motius que els ha obligat a descartar aquest estalvi econòmic en
la despesa del nostre vestuari professional. D’altra banda, amb l’excusa de “l’estalvi i control de la
despesa” no dubten en retallar condicions laborals i sous de funcionaris.
CSIF Presons a Catalunya, 22 d’agost de 2014
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