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       GREUS ALDARULLS AL CP Lledoners 

                           
 
El passat dia 7 de novembre es va  produir un greu incident al C. P. Lledoners: 
un grup de vint-i-cinc interns van protagonitzar un greu  aldarull al Mòdul 8. 

Durant una actuació rutinària, dintre de les tasques que tenim encomanades, 
vint-i-cinc interns van encerclar als dos funcionaris que estaven de servei, els 
van insultar i escridassar, provocant una situació de perill i de descontrol al 
mòdul 8. 

Volem agrair i fer especial esment per l’actuació professional i responsable de 
tots els treballadors que es van veure implicats. L’actuació del personal davant 
aquestes situacions demostra la seva l’actitud professional envers les tasques 
que tenen encomanades.  

CCOO vol manifestar el seu total desacord per les mesures que va adoptar 

l’equip directiu amb posterioritat als fets. Després dels perillosos fets que van 
tenir lloc i que van posar en risc la integritat física d’aquests dos funcionaris, es 
va permetre que els interns que havien intervingut a l’aldarull romanguessin al 
mateix mòdul. Estem en total desacord amb la decisió de l’equip directiu, que 
va consistir bàsicament en no prendre cap tipus de mesura.  

Davant uns fets tan greus el normal és fer una actuació completa i treure del 
mòdul als interns que hi han intervingut. Tots els professionals del sector 
sabem que davant aquestes situacions s’ha d’actuar amb rapidesa. Amb la 
seguretat que dona la força de la norma, es pot recuperar el control de la 
situació i la normalitat al mòdul.  

Els que van prendre part en el quasi bé amotinament haurien d’haver estat 
aïllats  i no es pot utilitzar com a  excusa que el DERT estigui  ple:  es poden 
ubicar provisionalment al departament d’ingressos. Les conduccions, per 
dispersar els interns que han intervingut en els aldarulls, s’han de fer 
immediatament. És la forma més correcta d’evitar posar posteriorment en risc 
la seguretat dels treballadors i  treballadores, i també dels interns. I lamentem 
que no sigui el primer cop que passi. 
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Recordem que fa pocs mesos al mateix mòdul vam tindre un “plante” 

protagonitzat per quaranta interns, dirigit pel que va ser el primer president 

escollit lliurement per la Comissió d’Interns. La situació que es va viure el 

passat dia 7 té el seu origen en la manca d’actuació de l’equip directiu, i del 

centre directiu, davant els fets que van tenir lloc mesos enrere. 

CCOO denúncia fermament, un cop més, la manca de personal i exigeix 

l’augment de plantilles. Aquest incidents són una clara mostra de l’escenari 

dramàtic al qual ens condueix la nostra Conselleria. La política de restriccions i 

retallades en l’àmbit dels serveis penitenciaris. El que ha passat i està passant, 

continuarà passant si no es posa remei, perquè és responsabilitat de la 

Direcció General no atendre les justes reivindicacions de la plantilla i les 

organitzacions sindicals, pel que fa a la seguretat del personal. 

Perilla la integritat dels treballadors i treballadores de presons, perilla greument 

la seguretat de les persones de les quals hem de tenir cura. Aquests fets ens 

refermen en la necessitat de continuar exigint que les polítiques de retallada de 

recursos humans i minva de les condicions laborals, que ha endegat de manera 

irresponsable aquesta Administració, no afectin un sector tan sensible com el 

personal penitenciari. 

CCOO demana protecció i empara a la Direcció General, perquè els 

treballadors i treballadores del centre no ens sentim protegits ni recolzats per 

l’equip  directiu. 

Des de CCOO exigim respecte i dignitat pel treball penitenciari, i que La D.G. 

assumeixi de manera responsable l’obligació de protegir al seu personal envers 

qualsevol atemptat contra els seus treballadors i treballadores, tal com diu la 

normativa. 

 
 
Sant Joan de Vilatorrada, 08 de novembre 
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