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UNA DIRECCIÓ QUE ENS POSA EN PERILL CADA DIA 
 
 

Brians 2 deixa impressions molt amargues pel que fa a les actuacions dels membres 
de la Direcció, una Direcció que fa molts mesos que abandonà als funcionaris a la 
seva sort. Afrontem una etapa de deixadesa en l'exercici del comandament; no 
existeix una línia de gestió coherent en els àmbits de seguretat o de personal. 
 
Quan no existeix presència d'una Direcció amb coneixement del que es mou als patis 
succeeixen altercats regimentals de gravetat que es cobren ferits. 
 
Quan no existeix diàleg entre els comandaments intermedis i la Direcció, quan no 
existeix una política de prevenció i anticipació davant els indicis que mostren els 
informes recavats per aquells que viuen la realitat en els mòduls, quan no s'aplica 
amb rigor i criteri el procediment sancionador.  
 
Quan les estadístiques manen per ascendir i tot val, des de pressionar als Caps de 
Servei i  
comandaments intermedis, fins a mentir i manipular incidents, treure transcendència a 
la pèssima gestió del CIRE, sotmetre als funcionaris a rotacions que creen inseguretat 
o assumir el deficient manteniment del centre com un mal endèmic amb el qual hem 
de conviure. 
 
Si a tot això sumem la desconfiança que desperta la Direcció a tots els professionals, 
al costat de la falta de personal i de mitjans, tenim el “caldo de cultiu” idoni perquè 
qualsevol situació de tensió entre interns transcendeixi de forma irreconduïble. 
 
La situació de Codi 4 viscuda el passat dia 2 de setembre i les anteriors en què 
gràcies a la implicació dels funcionaris de servei, per sobre del seu deure, és una 
mostra de les miserables polítiques penitenciàries que aplica la nostra Direcció. Els 
falta coneixement i valor, senyors, el valor personal com a conseqüència d'aquell que 
creu en alguna cosa, ho defensa i ho lluita. 
Ja no cal amagar-se i buscar excuses en les retallades o en l'aplicació de nous plans 
funcionals; és hora d'assumir la realitat i ser conseqüents, és hora d’assumir amb 
dignitat i valor personal la falta de capacitat per dirigir i gestionar un centre 
penitenciari.  
 
Senyors aquí cada decisió no presa o malament aplicada, cada vegada que 
converteixen una excusa en una veritat, ho acaben pagant altres molt car, i és alguna 
cosa que patim constantment en les nostres pròpies carns els funcionaris d'aquest 
Centre. 
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Tot això emparat, o potser hauríem de dir desemparats, per una DG que no pren les 
regnes de les problemàtiques existents, cada vegada més greus i preocupants, i que 
ja gran part dels mitjans de comunicació, tant premsa escrita com a televisions, es fan 
ressò a dia d'avui dels greus problemes que tenim a les presons catalanes, dia rere 
dia. 
 
Esperem que el remordiment i el sentiment de culpa associat a la consciència de la 
mala praxis al costat de la seva capacitat per raonar èticament els porti a recapacitar 
sobre el futur d'aquesta institució, pel bé de tots i totes aquells/es, que amb el nostre 
esforç diari fem funcionar aquest Centre. 
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