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ABRIL 2014.  AGRESSIÓ  CP LLEDONERS i  MANCA  PERSONAL 
 
Un intern que finalment ha estat traslladat a la UHPP pel seu perfil psiquiàtric , 
va agredir a dos funcionaris mentre era traslladat del DERT al mòdul per la 
seva nova ubicació.  
 
Els dos companys agredits, que van patir ferides de diversa consideració , van 
ser visitats i atesos pels serveis mèdics. Desitgem l ’abans possible la seva 
recuperació. Un cop més la professionalitat i la implicació del personal ha 
bastat per controlar la situació.  
 
Estem patint molts incidents greus a les presons.  La Direcció General s’ha de 
posar les piles i ha d’adoptar les mesures necessàries per a la defensa dels 
seus treballadors i treballadores. Aquest personal penitenciari és el que amb  
la seva professionalitat  fa que les presons catalanes cada dia funcionin.  
 
La ràtio intern/a  funcionari/a ha anat  minvant dia  rere dia.  El Conseller de 
Justícia pot donar les xifres manipulades que vulgui , però aquesta es la veritat 
i la realitat amb la que ens trobem . 
 
També es impossible que el personal tingui temps per fer totes les tasques que 
per reglament  tenen encomanades amb la qualitat suficient, i sense  posar  en 
perill  les seves vides, la dels interns i la seguretat als centres. La seguretat i el 
règim intern son els pilars fonamentals d’aquests establiments. 
 
La mancança  greu  de personal a les presons catalanes fa que sigui cada dia 
mes gran la inseguretat als llocs de treball i això ho acabarem pagant molt car. 
 
 

 

 

 

CCOO C.P. Lledoners,  continuarem informant -vos.  
 

 
Des de la secció sindical de CCOO de Lledoners continuarem treballant perquè el nostre centre de 
treball sigui cada dia una mica millor.  Esperem les vostres propostes, idees, i iniciatives directament 
als membres de la secció o al nostre correu : cplledoners@ccoo.cat 

 

                         


