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INCIDENTS GREUS AL CP MAS ENRIC 
 
 
Al voltant de les 2.00 de la matinada d’ahir, al CP Mas Enric, un intern del mòdul 2 ha 
calat foc a la cel·la. Els funcionaris han rescatat l´intern d’entre les flames i han apagat el 
foc, però la gran quantitat de fum generada ha obligat a evacuar la totalitat dels interns de 
les seves cel·les agrupant-los al pati. Durant el trasllat, aprofitant el reduït numero de 
treballadors del torn de nit, una situació crònica contínuament denunciada per CCOO, 
l´intern  ha tractat de fugir, atrinxerant-se en el poliesportiu, llençant pedres de notables 
dimensions, provocant destrosses materials  i, el que és més greu, causant ferides a un 
funcionari. CCOO agraïm i reconeixem la professionalitat desplegada arran d'una 
intervenció realitzada en condicions molt difícils. Gràcies a la seva actuació no hem de 
lamentar danys pitjors. 
 
El CP Mas Enric es va inaugurar fa 7 mesos i els problemes i incidents no han deixat de 
succeir-se, culminant les incidències en la greu i preocupant situació que s’ha viscut 
aquesta matinada. Primer va ser la precipitada i electoralista obertura, amb problemes 
amb la depuradora d’aigües provisional i els vials d’accés. L’estrambòtica entrada en 
funcionament d’un nou centre, sense haver-se convocat un procés selectiu, com s’havia 
fet fins a aquell moment, va implicar que les necessitats de personal, que no podien 
quedar garantides amb la plantilla procedent de l’antic CP de Tarragona, fossin cobertes 
amb treballadors i treballadores procedents d’altres centres, incorporant un arriscat índex 
de provisionalitat a la plantilla. De manera simultània es van agreujar les carències de 
personal, que ja presentaven altres centres com Brians 1, Brians 2, Lledoners i Puig de 
les Basses.   
 
El CP Mas Enric ha patit des de l’entrada en funcionament una carència crònica de 
personal i mitjans materials (reconeguda pel seu equip directiu). CCOO ja va manifestar a 
la Direcció General (ex. Comissió de Seguiment de 17 de febrer de 2016) la seva 
preocupació pel nombre tan reduït de funcionaris que exercien el seu servei durant el torn 
de nit en el CPME:  
 

“... en referència a Mas Enric... CCOO sol·licita que es dotin els serveis com cal i es revisin a l´alça, per 
a poder aplicar amb plenes garanties tots els protocols, sobretot al torn de nit, esmentant la reducció de 
plantilla de GSI que es preveu pel 2020” (extracte de l’acta de la reunió). 

 
Vam advertir de la possibilitat que es produís un incident de grans dimensions, com podia 
ser un incendi que afectés un mòdul complet, que és exactament el que ha passat. La 
reacció de la Direcció general va ser la de no reconèixer el greu problema de seguretat 
que es podia produir, posant en risc als interns i als treballadors, fent gala novament de la 
seva irresponsabilitat, i esperant un increment de personal quan entressin en 
funcionament la resta de mòduls. Però malgrat la negació de la realitat per part de 
l’Administració, finalment ha passat el que es preveia que passaria. I,  no ho oblidem, ha 
estat necessari cridar amb urgència funcionaris de reforç del torn de nit que la 
Direcció General abans havia negat que fossin necessaris. 
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Per motius de seguretat no farem referència al nombre de treballadors assignats de 
manera habitual al servei diürn i nocturn. CCOO hem sol·licitat que el Departament de 
Justícia doti els serveis de manera adequada, cosa que encara no ha fet. Les malmeses 
ràtios de personal, que obliguen a assignar serveis extraordinaris amb molta freqüència, 
està provocant que alguns serveis quedin buits o amb la presència testimonial d’un únic 
funcionari/ària. Els gestors penitenciaris fa massa temps que toquen fusta i per molt bé 
que s’actuï no podem estar en dos llocs alhora.  
 
També trobem conflictes en l’assignació dels serveis i situacions de precarietat en 
l’exercici dels llocs de comandament a causa del recurs desproporcionat (i tendenciós) a 
sistemes extraordinaris per proveir llocs de treball tan sensibles (a través del portal ATRI 
que, en el millor dels casos, no garanteix els principis de mèrit i capacitat). El nombre de 
treballadors és tan baix que qualsevol incidència afecta tots els nivells, implicant 
redistribucions i moviments constants de treballadors. 
 
És inevitable fer referència, com a qüestió col·lateral, als elevats preus de l’economat, la 
mala gestió i qualitat del servei de cuina que gestiona el CIRE. Els interns ja han 
protagonitzat diverses queixes al respecte. No és cap novetat, perquè és un problema que 
ja s’ha manifestat en altres centres: cal que la direcció controli i exigeixi el màxim rigor 
perquè el menjar no es converteixin en una font de conflictes. 
 
Amb una superfície construïda de 65.636 m2, el CP Mas d´Enric està preparat per acollir 
fins a 1.020 interns. Actualment té una població reclusa de 310 interns/nes (sumant 
homes i dones).  Aquest volum de conflictes evidencien novament la incompetència dels 
nostres gestors polítics i la mala gestió. La irresponsabilitat que suposa marcar un 
calendari polititzat per a decidir les obertures de centres sense disposar dels recursos 
humans i materials necessaris condueix a la precarietat de la prestació d’un servei públic 
imprescindible. 
 
Aquests incidents han d’obligar l'Administració penitenciària a prendre mesures amb 
caràcter immediat. La primera és realitzar una avaluació immediata de les necessitats 
actuals de personal al centre i dels protocols de seguretat, per garantir la integritat i 
seguretat de les persones que treballen o viuen al centre. Cal també avaluar el 
funcionament dels sistemes d’extracció d’aire i assumir responsabilitats per les 
evidents deficiències. Finalment s’ha de revisar el control de portes i la resistència 
dels vidres de seguretat. Aquests dies la Direcció General està analitzant les xifres de 
personal funcionari que ha de reforçar el període d'estiu als centres penitenciaris. 
L'incident de Mas Enric ha de servir per extreure conclusions, també del que pot passar 
en altres centres, i corregir de manera immediata les evidents mancances de personal. En 
aquesta equació que imposa estalvis en sous com a primera mesura per sanejar els 
comptes de la Funció Pública, hem d’advertir que estem tractant amb la salut i la 
seguretat de milers de persones. 
 
Barcelona, 8 de juny de 2016 
 


