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INCIDENT A LA QUARTA GALERIA 

 

 
 
Divendres passat, 17 de juliol, es va produir un nou incident, un de més, en la 4a Galeria 
del C.P.H.B.  Una revenja entre grups d'interns amb ús de sicaris pel mig va degenerar en 
poc menys que un pre-motí que va acabar amb 16 interns ingressats en el DERT en 
situació d'aïllament provisional i tres funcionaris atesos en la mútua. La intervenció 
immediata dels funcionaris d'altres mòduls va permetre una actuació eficaç i ràpida, la 
qual cosa va ser decisiva pel restabliment de la normalitat a la Galeria i el control d’una 
situació que tenia tots els ingredients necessaris per convertir-se en un nou Quatre 
Camins. 
 
Si alguna cosa demostren aquests fets, és que l'axioma en matèria de seguretat 
penitenciària que diu que la reducció de personal comporta necessàriament una 
reducció en seguretat, decreixement que es produeix sempre en forma de progressió 
geomètrica, manté la seva vigència.  
 
Segons DG, la manca de personal en certs períodes de temps es deu a un percentatge 
excessiu de simultaneïtat en vacances i a torns horaris propis pel que sembla de vagues i 
delinqüents més que de funcionaris, ocultant de manera interessada que aquest dèficit es 
deu en realitat  a una reducció general de personal, decidit per la mateixa DG en base 
sempre a criteris exclusivament econòmics i mai sobre la base de criteris d'eficàcia i de 
millor aprofitament dels recursos públics. Si afegim a l'anterior el que en produir-se els 
pics de vacances d'estiu, Setmana Santa i Nadal, els forats posats al descobert per la 
insuficiència de personal d'origen es cobreixen per la DG  en quantitats que només poden 
qualificar-se de vergonyoses i risibles: la seguretat s'enfonsa, el poder de dissuasió 
s'evapora i, com a conseqüència d’això, els incidents es multipliquen i creixen en 
grandària i gravetat. 
 
La solució conjuminada per la nostra astuta i malèvola DG és fugir com a ànima que porta 
el diable de les seves responsabilitats, tirar-nos als funcionaris culpes que ens són alienes 
i reduir-nos drets, empitjorar condicions de treball i abaixar sous, configurant el fuet i el 
collaret d'esclau com a alfa i omega de les seves solucions. Per construir piràmides pot 
ser que servissin aquests mètodes, però per gestionar serveis públics no semblen ni 
eficaços ni moralment acceptables. 
 
A l'anterior afegim la veritable raó oculta de totes les retallades que no és una altra que 
ocultar la penosa gestió en matèria d'infraestructures penitenciàries catalanes. I és que la 
DG, després d'una gestió històricament que podem qualificar d’erràtica, s'ha trobat amb 
diversos centres ja construïts, però sense els diners per posar-los en funcionament.  
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Així que, sense pensar-hi gaire, han tirat la culpa al que tenien més a prop, que som els 
treballadors penitenciaris, ens han llevat tot el que han pogut i damunt ells, els privilegiats, 
ens han acusat de podrir i enfonsar el sistema amb nostres “privilegis”. Tot seguit, ja 
justificats per la nostra presumpta culpabilitat per a tot tipus de baixesa moral per la seva 
banda, s'han llançat alegrement a parir imaginatius i abusius procediments per teixir i 
desteixir RLTs, places i plantilles segons les seves necessitats. Des de places de 
comandament intermedi publicitades en ATRI, resoltes com en temps feudals, és a dir 
lliurades a dit al vassall més fidel, concursos amb places manegades segons fantasmals 
plans de futur, presumptament de cara al 2020 però usats per justificar barbaritats molt 
actuals, fins a finalment l'ús de tot tipus de tracamanyes legals, com a comissions de 
servei ideades per no treure vacants a concurs o reforços que semblen plantejats més per 
perpetuar situacions de manca que per solucionar-les. I quan ajuntem tot això i més, 
aconseguim el resultat desitjat: obertura gratis total d'un centre nou com Mas Enric 
sufragat amb els drets calcigats dels funcionaris. 
 
Barcelona, 19 de juliol 2015 
 
 


