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            Agressió a funcionaris del CP Lledoners 
 
El diumenge dia 8 de setembre tres companys van patir diferents lesions 
durant una intervenció al mòdul 3. 
 
En la contenció de l’intern aquest va agredir al Cap d’Unitat i a dos companys 
més del mòdul. Van esser atesos pels serveis mèdics del centre i per la Mútua 
després. 
 
Des d’aquesta secció sindical volem fer arribar tot els nostre suport als 
companys esmentats i els desitgem una prompta recuperació.  
 
Un cop més els treballadors/es del centre van demostrar la seva 
professionalitat i grau d’implicació amb la resta de companys, el treball i la 
execució dels protocols. Malauradament hem de dir que no notem, protecció 
compromís i implicació des de l’equip directiu envers els seus treballadors i 
treballadores. 
 
Que continuï prenent nota la D.G de la situació en què es troba el nostre i els 
demes centres pel que fa a la manca ALARMANT de personal i sense fer res 
per solucionar-ho. Que vagin fent ... Fins que hi hagi una desgràcia. 
 
 
     ESTEM  FARTS! Reclamem dignitat pel treball penitenciari 

 
Des de CCOO  no es cansarem de repetir i d’exigir respecte i dignitat pel 
nostre treball. Que la D.G i l’Equip Directiu assumeixin de manera responsable 
l’obligació de protegir al seu personal envers qualsevol atemptat contra els 
seus treballadors i treballadores, tal i com diu la normativa.  
 
Demanen un cop mes a la Direcció General  que les agressions i amenaces 
als  treballadors siguin tractades com d’atemptat a l’autoritat  
 

CCOO C.P. Lledoners continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui cada dia una 
mica millor. Esperem les vostres propostes i iniciatives, directament al grup de la secció o al correu : 
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