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“ NOTICIES DEL SISTEMA ESPACIAL PENIT-CAT”  
 

      “LA REALITAT HUMORISTICA  DELS CENTRES 
PENITENCIARIS CATALANS I ELS SEUS DIRIGENTS” 
 

 
Companys/es. 
 
Seguint  amb la saga iniciada al Nadal amb el  fum, fum , fum, ..... dels 
nostres  dirigents i la seva habilitat pel  “marketing ”, venent les 
inauguracions precipitades i sense cap mena de planificació d’ uns centres   
coneguts  en el nostre sistema espacial com “ESPACIO PROFUNDO 
LLEDONERS”, “ESTACION LUNAR JOVES QC” o “FORAT NEGRE OBERT-2”, 
com els majors  èxits de la història penitenciària catalana, ara tenim intenció 
d’anar retratant amb clau d’humor l’ autèntica realitat dels nostres centres.  
De fet,  CATAC,  ja va indicar en aquell temps que cap dels nous centres no 
estava  en condicions de funcionar amb  normalitat,  i amb garanties de 
seguretat, confort, operativitat i funcionalitat per totes les persones que hi 
accedien (personal, interns, visitants, proveïdors, etc, i el temps com  sempre 
ens esta donant la raó. 
  
A continuació us fem un breu repàs  d’ aquests centres i d’ altres del nostre 
sistema: 
 
1. CP.ESPACIO PROFUNDO LLEDONERS. Hores d’ara, segueix sense tenir 
habilitada  la  Infermeria  i altres serveis bàsics com la cuina. 
Ja estan en funcionament dos mòduls i la  plantilla  continua estant sota 
mínims, especialment  d’ àrees mixtes i  particularment de prestacions.  
A nivell directiu, continua la guerra civil entre la KOMANDANT  i el seu 3er. 
Oficial, el Subdirector d’ Interior. Tot i que  des de la seu del sistema espacial 
penit.cat, a la BASE CENTRAL ARAGUS,  la KOMMANDANTUR CENTRAL, 
mitjançant   la Komandant  general Xus ha intentat posar ordre, aquest últim, 
sembla que no trigarà gaire en caure, ja que no podem oblidar que  “la  
Intendente” es una protegida de DARK WADER.  



No fa falta recordar com va accedir al seu càrrec, amb la creació d’un COS 
DE KOMANDANTS DE ESTRELLES DE LA MORT (GRUP A. Nivell 30), i el seu 
nomenament dos anys abans d’entrar en funcionament (ha tingut unes 
pràctiques molt ben retribuïdes). El mes vergonyós de tot plegat, es que un 
cop nomenats aquestes “figures claus” del nou sistema penit.cat, ja no 
passa res i un altre cop, es tornen a  obrir, les” Komandancies  d’estrelles de 
la mort”, a altres figures del grup A  de la GALAXIA GEN.CAT(psicòlegs, 
juristes, cos superior ......).  
  
 
2. CP.ESTACION LUNAR JOVES-QC.   La  posada en funcionament de la nova 
base continua sent un desastre: s’ acumulen els  problemes de funcionament 
de cancells, portes, càmeres, enllumenat, etc. 
De fet, aquestes errades, el passat dia 27 podrien haver costat la vida a un 
intern que va quedar “atrapat” al tancar-se una de les cel.les del mòdul verd i 
no funcionar el dispositiu d’aturada. De fet, malgrat la nota “desinformativa 
de la web del Departament”, l’ incident no va ser lleu i fins i tot va motivar la 
presència d’ un helicòpter medicalitzat del RACC. 
Així mateix, en un incendi provocat per un intern a una cel.la del DERT, van 
fallar els dispositius d’avís i com no existeix en la zona, un equip d’aspiració 
forçada , el passadís es van inundar de fum i en les tasques de rescat 
de “l’ incendiari”, un funcionari va resultar “intoxicat”. 
 
3. CP.FORAT NEGRE BCN-2.  S’ha presentat un escrit al Subdirector general 
de relacions laborals del Departament de Justícia, denunciant el caos 
existent en aquest centre  i les condicions de treball i de vida en el mateix. I a 
sobre, la seva directora  obliga als GMO a estar permanentment  supervisant 
els treballs que fan els interns   en les obres de condicionament  de les 
instal.lacions definitives del  CO.BCN-2, en l’ antic nivell avançat del 
CP.Joves. Igualment, li hem demanat que ens faciliti informació detallada 
sobre el projecte de demolició de part de l’antic CP.Joves i de remodelació 
del nou CO.BCN-2. 
 
 
4. CP.ZONA MIXTA DONES. Continuen les filmacions de l’ intrèpid equip de 
reporters de TV.3 “caçadors d’imatges de la presó”, per un programa de TV-
3, tipus “documental” sobre vivències penitenciàries, ara bé, aquesta 
filmació sembla “la Sagrada Família” per que no s’ acaba mai. També  
aquests darrers dies la Direcció ha estat “al borde de un ataque de nervios” 
per una  pintada en una paret propera al centre, que deia “CABRIANS”, però 
finalment s’ ha pogut constatar mitjançant els mossos que es tractava només 
d’ una bretolada i que l’ expressió en qüestió fa referència a un grup de rock. 
 



 
 
5. CP. ESTACIÓ CENTRAL MODEL.04 . Continuen les obres en l’ antiga joia 
de la corona del sistema penit.cat, les quals, s’ efectuen segons l’Adm, amb 
totes les garanties de seguretat i sense pertorbar l’activitat del centre i  que l’ 
expressió que CATAC va fer servir en el Plenari del Comitè de seguretat i 
salut laboral de centres penitenciaris, que “semblen el corral de la pacheca” 
eren “ofensives”. Sobren mes comentaris. 
Així mateix, els equips sanitaris del centre estan desbordats pel gran número 
de peticions de certificats de bona salut, per part dels interns i han fet arribar 
al “genial” Marianin,  subdirector de tractament, mes conegut com  el  “genio 
de la circular interna d’ interns per Lledoners”, el seu agraïment per aquestes 
idees. ..................... 
 
 
Be, companys/es, per acabar  us animem a fer-nos arribar noticies dels 

vostres centres a l´e.mail  “penitenciari @ catac.cat “. 

Seleccionarem les mes interessants i les adaptarem en clau de humor, als 

nous butlletins del “sistema espacial penit.cat” 

                                                          
 

Barcelona, febrer de 2009. 
Secció Sindical de Presons 

CATAC- IAC. 


