
 

 

ACAIP DEMANA EN EL PARLAMENT 

L’ABOLICIÓ SENCERA DEL PLA ESTRATEGIC (PEEPA) 
 

Aquesta setmana ACAIP ha fet la tercera visita al Parlament de Catalunya, completant així la ronda 

d’entrevistes amb tots els grups polítics de l’arc parlamentari. Aquest cop ens hem reunit amb diputats 

de la Comissió de Justícia dels partits d’ERC i PSC. Altre cop sorprèn saber de primera mà el 

desconeixement que els diputats de la Comissió de Justícia tenen sobre el “Pla Estrella” de la Secretaria 

de Mesures Penals: ERC no coneixia el Pla (excusant-se el diputat en la seva recent incorporació a la 

Cambra) i la diputada del PSC n’ha sentit parlar però no disposava del document (que nosaltres li hem 

facilitat).  

 

ACAIP ha plantejat tota aquesta ronda d’entrevistes en dos apartats, contrastant els propòsits del 

govern i el seu Pla Estratègic (PEEPA) amb l’actual realitat dels sistema penitenciari català:   

1) afectacions respecte del personal penitenciari (canvis de funcions, horaris, manteniment de les 

diferents inestabilitats laborals, manca absoluta de fermesa per resoldre l’enorme increment de 

les agressions, ...). 

2) afectacions respecte del servei públic penitenciari (privatitzacions en les conduccions d’interns o 

en la vigilància perimetral, privatitzacions en l’aplicació de programes de tractament, 

excarceracions massives, modificacions legislatives, ...). 

 

La conclusió després de la ronda d’entrevistes amb els diferents partits polítics és que cap grup queda 

satisfet amb el PEEPA, cap d’ells és capaç d’assumir la totalitat del Pla Estratègic tal com es planteja i 

tots comparteixen que la Consellera de Justícia tindrà grans dificultats per explicar i justificar moltes de 

les mesures que incorpora aquest Pla quan sigui requerida per defensar-lo en Sessió. En aquest sentit, i 

davant l’absoluta desconnexió i desconeixement de la Conselleria de Justícia respecte de la realitat 

penitenciària,  
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Finalment ACAIP denuncia a la resta de forces sindicals davant la plantilla, sobretot a aquelles forces 

que s’autonomenen representatives. La seva inacció davant les perverses intencions del Departament és 

escandalosa.  

 



 

 

 

Cal recordar que només una setmana després de les eleccions sindicals del mes de març, la Secretaria 

de Mesures Penals va presentar el seu Pla Estratègic en acte públic i amb tota la pompa. Aquesta 

presentació del PEEPA es va fer davant diversos representants sindicals que van guardar sepulcral 

silenci en aquell acte públic, silenci i inacció que perdura a data d’avui. És fàcil concloure que el 

principal beneficiat del resultat d’aquelles eleccions va ser la pròpia administració, ja que continuava 

assegurant-se durant uns quants anys més el col·laboracionisme obedient, disciplinat i submís dels seus 

sindicats. 

 

Fem menció a UGT, que recentment es presenta al Parlament i es reuneix únicament amb En Comú 

Podem per lamentar que el PEEPA suposi canvis en els horaris d’alguns col·lectius. Evidentment que 

els horaris són una de les nefastes intencionalitats del Pla, però el Pla va molt més enllà i oblida 

infinitats de greuges i menysteniments a la plantilla i millorar l’eficiència del model penitenciari. Quin 

plantejament més pobre el d’UGT i quina lectura més buida de continguts del PEEPA comparèixer al 

Parlament amb únicament aquest bagatge: “para ese viaje sí se necesitan alforjas, company!”  

 

Fem menció a CSIF: “existe CSIFpresons después de las elecciones?” 

 

Fem menció a CCOO, que després dels seus habituals escrits i dels seus habituals “exigim” i “amb tu 

tenim la força” es desglaça i consumeix en les seves pròpies paraules. Deu ser la calor! 

 

Fem menció a CATAC, el sindicat asindicat. Sindicat de nou no ens sorprèn doncs fa com sempre fa: 

del mutisme, bandera. 

 

I per últim fem menció a la Intersindical, inactiva fins la data en l’escenari penitenciari però que 

recentment acaba de signar el infaust acord de modificació de la borsa d’interins. A aquest sindicat li 

sobren banderes per lluitar i li falten treballadors en el medi penitenciari a qui defensar. 
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