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INCIDENTS MOLT GREUS AL MR1 
CPQC 

 
Companyes, companys, 
 
Ahir divendres al matí al MR 1 han hagut dos incidents molts greus declarant un codi 2 
apunt de convertir-se en nou motí el primer sobre les 11.00h i el segon sobre les 13.40 
aproximadament degut a diferents atacs planificats que s'han convertit en baralles 
organitzades entre interns d’origen llatinoamericà i magrebins. Més de 20 A/P alguns més 
en valoració i diverses conduccions. S’han trobat pinxos granes i d'altres més petits, 
malgrat aquesta situació no ha sortit cap funcionaria/i ferit. 
 
Els interns han plantat cara als funcionaris quan aquests han volgut controlar la situació. 
Cal dir com sempre que s’ha mobilitzat tots els efectius del centre  disponibles en aquells 
dos moments altament perillosos per la vida dels nostre companys i que gràcies a la seva 
professionalitat i sentit de la responsabilitat han tingut una actuació brillant. 
 
Durant la pujada del migdia i resta de la tarda s'han viscut moments amb molta tensió, 
aquesta situació ha motivat que la direcció demanés a bastants funcionaris per reforçar   
el servei de tarda nit. 
 
Esperem que la Direcció del centre i la Direcció General actuï amb contundència davant 
d’aquests fets i que prenguin les mesures necessàries per que no es torni a produir. 
Aquestes situacions tan greus són difícils de prevenir i controlar amb la manca de 
personal i mitjans que hi ha al nostre centre des de ja fa molt de temps. Una vegada més 
els professionals, gairebé sense mitjans, posen la cara per solucionar problemes i tirar 
endavant el centre. 
 
Companyes i companys, us felicitem per la vostra feina i seguim lluitant pels nostres drets. 
Si qualsevol de vosaltres necessita assessorament sobre aquest tema, teniu a la vostra 
disposició als nostres delegats i al servei d’assessorament jurídic. 
 
Per la Dignitat del Treball Penitenciari CCOO - Secció Sindical CPQC 


