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ESTAVA CANTAT! 
 

Estava cantat!. I no ens referim al trist incident de la presumpte sobredosis 
d’una interna, no, ens referim a la maca d’efectius i protocols clars en cas 
d’urgència, situació de crisi, incident, motí….( és igual el nom), això és el que 
estava cantat.  
Ho sabia tothom!. Els professionals que sentim la vida quotidiana del Centre ho 
parlàvem entre nosaltres, els sindicats ho havien denunciat fins a la sacietat… 
no ha servit de res. Les queixes de la base rarament són preses seriosament, 
no interessa. Ho sabia tothom, els “de dalt”, també. Però aquests estan tant 
amunt que han perdut la realitat dels centres, només volen estadístiques, 
números…això és el que els interessa!. 
La mort d’aquesta interna, institucionalment, tindrà una única lectura: “És un 
incident lamentable, però forma part de la dinàmica, de la vida d’una presó”. 
Les institucions estan podrides i els seus responsables no tenen autocrítica. 
Aquí hi ha algun responsable o responsables, però per  entonar el “mea culpa” 
s’ha de ser valent. Tenen arguments per tot. Tots ens coneixem. Ja sabem de 
qui són els responsables.   
S’ha obert el CP Puig de les Basses amb calçador i això té un preu!. Preu que 
estem pagant els verdaders protagonistes d’aquesta historia, els funcionaris i 
tots el professionals (TOTS) que fem, a pesar del cost personal ( d’això ningú 
en parla per què no es considera important, al contrari ens ho venen com una 
obligació, si no, no ets bon professional) que aquest vaixell ( com l’anomenen 
alguns) funcioni amb un mínim de qualitat i sobretot responsabilitat. 
Els companys que  va intentar reanimar la interna són uns herois, diguin el què 
diguin. I tot el col•lectiu de treballadors de les presons catalanes, que sovint 
fem una feina poc reconeguda, invisible quasi diríem, i a més desprestigiada 
socialment ( ja se n’han encarregat els que ens dirigeixen que això sigui així), 
fem que la vida a les presons sigui més portable i digne, per tots ( aquest tots 
inclou els “de dalt”). Pesi a qui pesi. 
Als “de dalt” i “més amunt”, que s’acostumin a llegir realitats i no tanta 
estadística. Una mica de respecte que parlem de persones i no de números! 
Us seguirem informant. 
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