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AGRESSIONS AL DERT  
 
 
 
Dues agressions molt greus en una setmana a Brians2: el dimecres 8 de febrer un 
company del DERT va acabar a la mútua amb el nas trencat arran d'un cop de cap 
d'un intern. Dos dies més tard, el coordinador del DERT es va lliurar de ser punxat al 
coll amb una pinta manipulada i cremada per les puntes degut a la intervenció dels 
companys del departament i als reflexes del mateix agredit. Les conseqüències de 
l'agressió d'ahir, de no haver estat per la professionalitat i decisió dels nostres 
companys, podrien haver arribat a una situació que avui podríem estar lamentant 
abastament.  
 
Des de CCOO volem expressar la més profunda solidaritat amb els companys 
agredits i manifestar la nostre repulsa envers la situació que vivim a les presons, on 
no ens cansarem de denunciar que si aquestes situacions de perill es donen una part 
de la responsabilitat és de la política penitenciària: mantenint centres nous de trinca 
sense obrir, mantenint funcionaris que podrien estar treballant en aquests centres 
nous a casa, deixant sense cobrir les baixes i, en definitiva, fent de les presons 
catalanes un lloc de treball on cada vegada es fa més difícil desenvolupar la nostra 
tasca. 
 
Les estadístiques de les agressions van creixent cada dia més al nostre centre i  no 
s’han de tolerar. Esperem que des de la direcció del centre prenguin les mesures 
legals oportunes per a denunciar d’ofici totes i cada una de les agressions que estan 
passant i faci ús de les eines legals al seu abast per afrontar de manera decidida 
aquestes situacions i les seves conseqüències. 
 
Emplacem la Direcció General perquè reconsideri seriosament la política de retallada 
encoberta de mitjans personals i materials als centres penitenciaris.  
 
Demanem l’adopció d’una política penitenciària ferma, que faci suport al personal de 
forma clara i efectiva, davant la societat i també de la població reclusa. Quina MENA 
de respecte i comprensió vers la nostra tasca podem esperar de la societat, si 
persones situades en càrrecs de responsabilitat ens desprestigia públicament? 
 
Des de CCOO no permetrem que ensorrin i lapidin el model penitenciari català que 
ha costat molts anys i esforços, i ha donat tan bons resultats. 
 
 
 


