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INFORMA 
 

NOVA AGRESSIÓ AL MR1 DE BRIANS 2 

El passat diumenge  28 d’agost es va produir una greu agressió a 3 companys al mòdul 1.  

A última hora de la tarda els funcionaris van veure un intern que estava molt alterat i que presentava clars símptomes d’intoxicació. 

En el moment de dirigir-se a ell, l’ intern es va posar violent i va començar a increpar als funcionaris, amb amenaces de mort i 

insults diversos. Poc després quan ja el conduïen entre cancells, l’intern es va llençar contra els funcionaris, els quals van patir 

diverses lesions durant l’agressió i la consegüent reducció de l’intern, tenint que ser atesos per la mútua. 

Gràcies a la professionalitat d’aquests  companys que estaven de servei tant al mòdul 1 com a la resta,funcionaris de protocol i caps 

de servei, es va poder reconduir i sufocar aquesta situació tan greu i injustificada. 

Des de CCOO hem de felicitar novament els nostres companys, per la seva professionalitat, la seva eficiència, així com per la seva 

eficàcia a l’hora de resoldre aquestes situacions. Volem donar-los el nostre suport i desitjar-los una prompta recuperació. 

Sembla ser que, finalment, no s’ha trobat cap fórmula màgica al mòdul 1 des de la seva reobertura pocs mesos enrere. Els codis 1 i 

2 es segueixen succeint massa sovint en l’àrea d’estabilització conductual (Mòduls 1-4), i som els funcionaris els que donem la cara 

dia a dia. Amb la nostra seguretat no s’hi juga. 

Des de CCOO esperem que l’Administració doni una resposta adequada per la gravetat dels fets, i denunciï els fets davant de la 

justícia, en nom de tots els treballadors i treballadores afectats.  

En aquests moments tan difícils, en que l’Administració, en la seva línia, té altres prioritats abans que la nostra seguretat, volem 

animar-vos a tots.  També dir-vos que si necessiteu qualsevol assessorament, estem a la vostra disposició a l’e-mail  

cpbrians2@ccoo.cat o a genepresons@ccoo.cat  

Barcelona, 30 d’agost de 2011 
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