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SOUVENIRS MODELO 

 
 
Ahir,  dia 10 de gener,  la part social i l’Administració van tindre una reunió 
informativa sobre el tancament del CP Homes de Barcelona, on ens van exposar les 
“bondats” del Conveni  de “estricto cumplimiento”  per les dues parts. 

Ens sorprèn que no hagin parlat amb els “amos del calabozo” :  Departament d´ 
Economia, i no tinguin ni finançament ,  ni partida pressupostària per construir  cap ni 
un dels suposats nous centres.  Tampoc  parlen  de calendari per la construcció dels 
nous centres. 

Potser pensen aconseguir calers venen parts  del mur de la Modelo o la 6ª galeria 
com a  Souvenirs  al final de la Rambla o fer pagar entrada per visites turístiques als 
“butrons”  de les fugues dels anys 80. 

Tampoc ens han donat resposta a la manera ni a la forma d´executar el projecte, ens 
diuen que encara no tenen una decisió pressa. Com és possible que fa més de 30 
anys que la volen tancar i aquest Govern en un termini de 2 setmanes ens diran la 
solució?  

Des de Catac veiem amb bons ulls que es tanqui un centre de treball  que literalment  
cau a trossos però no a qualsevol preu, no es pot condicionar la vida dels 
professionals per interessos  polítics. I, per ara, no entrarem a valorar el cost social 
de no tindre un centre obert ni un centre de regim ordinari a la ciutat. No es pot 
tancar un centre sense tenir un altre en funcionament a la ciutat de Barcelona.  

Referent al CP  Dones, només canvia la llicencia urbanística sense dir res mes.  

L’Administració va informar sobre el desenvolupament del “ Libro blanco” , encara 
està en  fase embrionària  i al maig-juny ja tindran més dades.  

Sobre el tema de les bases d’oposicions de psicòlegs el pròxim dilluns 16 hi haurà 
reunió, sembla ser que definitiva.  

Barcelona,  11 de gener del 2017 

Secció sindical de presons  
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