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CODI 2 AL mr-12: EL PLA FUNCIONAL NOMÉS PORTA 
AGRESSIONS ALS FUNCIONARIS 

 
Ahir va tenir lloc una nova agressió al MR-12. Un intern va agredir a tres  funcionaris 
del mòdul. El saldo va ser tres companys a la mútua amb lesions de diversa 
consideració. Un d’ells va quedar ingressat a urgències a l’espera de ser retornat a 
casa en ambulància. Un cop més no podem deixar de felicitar als companys per la 
seva actuació, com sempre impecable. 
 
Però aquesta no va ser una agressió més d’un intern més. Aquest intern va ser el 
mateix que ja havia agredit a la CUSI i a un funcionari  d’infermeria fa un any, el 
mateix que el gener passat va agredir al CUSI del MR-12 de C/S i a tres funcionaris 
més. 
 
Aquest intern va passar per salut mental i el DERT, se li va aixecar precipitadament i 
avançadament l’article 93 llarg i va tornar al mòdul 12, on estava des d’aquest dilluns. 
Es pregunta al Subdirector d’Interior com es que torna aquest  intern al mòdul 12 i la 
seva resposta és “us el mengeu amb patates”… Aquest és el recolzament de Interior 
cap els funcionaris!, això és treball en equip! Quina vergonya! 
 
Aquest cas ha estat un exemple de l’aplicació del Pla Funcional que,  com CCOO ja 
haviem dit en El Talp, és molt bonic sobre el paper però a la pràctica, de moment, 
només ha portat   problemes i, ara, agressions als funcionaris. CCOO ja havíem dit 
que era una insensatesa fer tornar interns que han protagonitzat incidents amb 
funcionaris o amb altres interns al mateix mòdul on aquests s’havien produït. Però 
des dels responsables de Tractament i d’Interior del centre això no té importància, les 
agressions no les pateixen ells … 
 
Seguint per aquest camí, la Direcció del centre i el seu Pla Dis-funcional només 
provocaran que agressions als funcionaris,  agressions entre interns i de retruc als 
funcionaris, pèrdua en la implementació dels programes de Tractament… En fi, un  
Pla que ni rehabilita ni serveix per a millorar res, només per crear problemes i 
agressions.  
 
No ho diem nosaltres, ho diuen els fets. 
 
Secció sindical CCOO-Brians2 
 
Sant Esteve Sesrovires, 02/10/2014 
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