
GREUS INCIDENTS AL C.P BRIANS 2  

 

El divendres passat, 2 de setembre, es va produir un gravíssim incident al Centre Penitenciari 

Brians 2: Un aldarull col·lectiu que va implicar a desenes d'interns del Mòdul 9. L´inici d´una 

baralla entre dos interns, va provocar que s'unís un nombrós grup contra un d’ells. La ràpida 

intervenció dels treballadors va salvaguardar la integritat del primer. La resta d’interns va 

emprendre violentament contra els treballadors i un d’ells va colpejar a un funcionari amb 

un objecte metàl·lic al cap provocant-li un tall que va requerir assistència sanitària. El fet es 

va resoldre amb més d'una dotzena d'interns que van acabar en situació d'aïllament 

provisional. 

Aquest greu incident s'uneix a una intolerable i creixent llista d'alteracions greus 

ocorregudes a les presons catalanes durant l'últim any, que van des d'incendis provocats a 

baralles col·lectives, agressions greus entre interns i als treballadors en gairebé tots els 

centres penitenciaris. 

 

L'únic que va evitar mals majors va ser novament la professional i adequada actuació dels 

treballadors del servei, que malgrat que cada vegada comptin amb menys recursos materials 

i humans, van encarar i resoldre amb gran professionalitat. Desitgem al nostre company que 

es recuperi al més aviat possible. 

 

CCOO denunciem la pèssima gestió de l'administració, la inoperància i tolerància per part 

d´alguns responsables encarregats de garantir la seguretat dels interns i dels treballadors 

penitenciaris i la reducció de treballadors a cada departament o mòdul de vida duta a terme 

de forma negligent  ignorant les conseqüències en matèria de seguretat que això esta 

comportant.  

Cap centre penitenciari compleix actualment amb el nombre de treballadors que 

correspondria (Relació de Llocs de Treball). Això genera una reducció general de la capacitat 

de prevenció i dissuasió que convida a la comissió d'actes il·lícits de tot tipus i especial 

gravetat, generant, tot i la reducció del nombre global d'interns, les xifres de conflictivitat 

més elevades dels últims anys, que tot i denunciar sembla que l' administració assumeix i 

tolera com a un fet implícit. 

 

La situació de progressiu descontrol en matèria de seguretat s'uneix a una sorprenent manca 

i rebuig a tractar i fixar plans específics de prevenció d'agressions que evidencia la ignorància 

conscient per part de l'administració dels riscos per als interns i els treballadors. 



 

 

Ressaltem l'actuació exemplar dels treballadors penitenciaris, únics artífexs de que es 

sostinguin els centres penitenciaris, que malgrat cada vegada amb menys recursos materials 

i humans, segueixen encarant amb professionalitat i resolent els problemes que la gestió de 

l'administració en matèria de seguretat i personal genera. Arribarem fins on calgui i 

demanarem les responsabilitats que corresponguin fins aconseguir la cobertura adient per 

portar a terme els protocols i la gestió de manera adequada. 

 

CCOO traslladarem als grups parlamentaris, com les politiques sistemàtiques de retallades, 

reorganitzacions de centres, competencials, organitzatives que afecten als treballadors estan 

atemptant la seguretat dels interns i dels treballadors, i a la resta de finalitats que tracta 

d’aconseguir la pena de presó i el model penitenciari Català. 

 

 

 

 

US CONTINUAREM INFORMANT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 5 de setembre de 2016 


