
                                       
 

Brians 2: Aquest son els nostres privilegis 
 
Mentre des de la Conselleria de Justícia i la Direcció General, és bombardeja a l’opinió 
pública respecte a lo insolidaris i privilegiats que som, la més crua realitat de la nostra 
feina s’ha donat al centre penitenciari Brians 2, amb diversos incidents gravíssims, que 
varen poder-se reconduir gràcies a la professionalitat dels funcionaris que estaven de 
servei. 
 
El primer d’aquests incidents, es va produir el divendres dia 30 al mòdul 1, on 2 interns 
varen protagonitzar una baralla al pati amb “diablos”, fruit de la qual, un dels interns va 
rebre 14 punts de sutura a la cara, és a dir, no era una broma i varen poder ser reduïts 
pels funcionaris de servei al mòdul. Els felicitem per la seva professionalitat i bona 
actuació, jugant-se la vida per evitar una desgracia més gran. 
 
Al dia següent, al mòdul 3, a la cua de la medicació del matí, un intern, amb una 
trajectòria conductual penitenciària molt inestable, va començar a increpar als 
professionals davant de l’expectació dels altres interns que restaven al pati. Els 
funcionaris de servei li van ordenar que deposés la seva actitud i que es calmés, però 
mentre l’intentaven separar de la resta d’interns, va agredir bestialment i sense cap tipus 
de mirament als nostres companys. Tot i aquesta agressió, els nostres companys 
aconseguiren reduir-lo.  
 
Arran del revolt, dos interns van aprofitar per saltar-se aquest control d’accés i va agredir 
per l’esquena a un dels funcionaris. Altre cop, el bon fer dels companys va reconduir 
aquesta situació de conseqüències imprevisibles.  
 
Cal assenyalar que al conduir als interns al DERT, es varen trobar a l’escorcollar-los dos 
punxons. 
 
Per la tarda, es va produir una autolesió important d’un intern al mòdul 9, el “racó sense 
drogues” i a continuació un aïllament al mòdul 8, l’altre “racó sense drogues”. 
 
Tots aquest fets, en un mateix centre en menys de 48 hores, ens donen malauradament la 
raó, cada cop treballem en pitjors condicions i el que és pitjor, en lloc de rebre el 
recolzament dels responsables que haurien d’organitzar el Serveis Penitenciaris, rebem 
els seus insults, les seves mentides i els seus continus menyspreus, des de la premsa fins 
a les meses de negociació. 
 
Que diran ara? Prendran mesures? Estaran aquests fets quantificats a les estadístiques?  
 



Si pel tancament de la Model, el Director General i la seva cort, acusava de posar vides 
en perill, com qualificaran ara aquests fets?  
 
A veure si ja s’adonen a la Conselleria i a la Direcció General, que els treballadors 
penitenciaris, som per sobre de tot PROFESSIONALS, no privilegiats ni insolidaris i 
deixen de mentir contínuament. 
 
Si en lloc de llençar els diners, blindant els centres, amb Mossos i funcionaris, cada 
vegada que algú te una visió profètica, es dediquessin a preocupar-se de fer la seva feina, 
potser aniríem millor: calen menys protocols en cas de tancament i més preocupar-se per 
fer la seva feina, que és també vetllar per la seguretat interna dels centres.  
 
No volem que ens retallin els nostres drets, per sobre dels altres. Però també volem 
treballar en condicions i com va quedar demostrat divendres i dissabte amb l’impecable 
actuació dels companys som bons treballadors.  
 
No tolerarem que es parli com sempre d’incidents sense importància, per tal de dir que la 
conflictivitat a les presons ha baixat. Estem molt farts de veure estadístiques manipulades. 
Aquests incidents podien haver acabat molt malament. 
 
Aprofitem per a reiterar la nostra felicitació als companys per la seva actuació i esperem 
un ràpid restabliment dels companys agredits. 
 

AMB LA SEGURETAT NO ES JUGA 
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