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INCIDENT A PSIQUIATRIA QUATRE CAMINS 

 
 

El passat dijous dia 18 d’agost es va produir un altre incident. Un intern de 
psiquiatria va agredir a un altre intern i a 3 funcionaris de servei quan  
intentaven reduir-lo. 
  
Els nostres companys i companyes van haver de ser atesos a la mútua per 
diverses ferides i cops. 
 
Per segona vegada en el mateix dia, hem de felicitar als nostres companys,  
per la seva professionalitat que va fer que la situació es pogués reconduir. 
 
D’altra banda, recordar a l’Administració l’obligació que té de garantir la 
nostra seguretat i de respondre amb contundència davant d’aquestes greus 
situacions. 
 
Restem a la vostra disposició, com sempre. 
 
 
Salut. 
 
 

 

Secció Sindical CCOO - CPQC 
 

 

La Roca del Vallès, 20 d’agost de 2011 

 

Teniu tota la informació a: EL MEU ORDINADOR/GRUPS/COMÚ/---CCOO--- 
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GREU INCIDENT A QUATRE CAMINS 

 
 

El passat dijous dia 18 d’agost es van produir greus incidents al pati del 
mòdul 2. Davant de la crida d’atenció d’un funcionari a un intern, aquest es 
va posar violent i va incitar als altres interns a la violència contra els 
funcionaris de servei en aquell moment. 
 
Els nostres companys i companyes van ser agredits greument i van haver de 
ser atesos a la mútua per diverses ferides i cops. 
 
Gràcies a la professionalitat dels companys que estaven de servei tant al 
mòdul 2 com a la resta, es va poder reconduir aquesta situació tan greu i 
injustificada.  
 
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. 
 
Volem agrair i felicitar als nostres companys i animar-vos a tots, en aquests 
moments tan difícils, en que l’Administració, en la seva línia, té altres 
prioritats abans que la nostra seguretat. També dir-vos que si necessiteu 
qualsevol assessorament, estem a la vostra disposició. 
 
Salut. 
 
 

 

Secció Sindical CCOO - CPQC 
 

 

La Roca del Vallès, 20 d’agost de 2011 

 

Teniu tota la informació a: EL MEU ORDINADOR/GRUPS/COMÚ/---CCOO--- 


	18-08-2011 incident a psiquiatria quatre camins
	18-08-2011incident a quatre camins

