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NOVA AGRESSIÓ EN EL MR 1, CP QUATRE CAMINS  

 
El passat diumenge dia 9 de març, coincidint amb la baixada general del 
mòdul 1 i l’hora d’esmorzar al voltant de les 8.50 hores, va ser activat un codi 
2 motivat pel risc d’alteracions greus pels fets que estaven succeint. Un 
intern amb destí d’ordenança a l’office del mòdul 1 ha trencat un pal 
d’escombra i s’ha dirigit cap un altre intern per agredir-lo, immediatament el 
funcionaris de servei al menjador  han intervingut, sense poder evitar ser 
agredits dos d’ells amb varis cops de puny i un tercer funcionari s’ha 
emportat un fort cop a l’ull, finalment l’intern ha estat reduït no sense ferir un 
altre funcionari mes i el conseqüent risc de que s’anaven afegint  verbalment 
altres interns, la situació ha estat controlada gràcies, com sempre al nivell 
d’implicació i professionalitat del treballadors i treballadores del Centre, no 
poden dir el mateix de la indefensió que continua generant l’Administració 
penitenciaria al no dotar al Centre del Recursos humans necessaris, ni de 
procediments de treball adequats, ni a la planificació d’aquestes 
contingències tal com ve reclamant l’Agrupació del personal penitenciari del 
sindicat CCOO des fa temps. 
 
Des de la secció sindical CCOO de Quatre Camins, felicitem aquest 
treballadors i volem destacar el millor encert a l’hora d’actuar, felicitats de 
nou, També no ens cansarem d’exigir MÉS personal, que cobreixi la RLT per 
al Centre, MÉS previsió en el control de presos inadaptats, des de CCOO 
venim reiterant la petició que compleixin amb allò que diu la RLT, 
Continuarem denunciant a  la DG i al CPQC perquè compleixin amb els 
mínims de plantilla. 
 
 La Roca del Vallès, 9 de març de 2017 
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