
 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812849 - 934812834 

genepresons@ccoo.cat 
www.ccoo.cat/fsc/presons 

 

Secció Sindical CP Quatre Camins  

cpqcamins@ccoo.cat 

 @ccoocpqcamins 

PROU AGRESSIONS 
PROU CRIMINALITZACIÓ  

PROU RETALLADES  
 
 
Companyes, companys, 
 

En els darrers dies han tornat a succeir greus incidents al nostre i a d’altres centres. 
Malauradament, això s’està convertint en la tònica habitual, cosa que preocupa i molt a la plantilla, 
ja què, cada dia que passa treballem en pitjors condicions. 
 
La falta de personal (tant d’interior com de rehabilitació), la manca i deficiència de mitjans 
tècnics de dissuassió i control als centres i l’estat lamentable d’algunes instal·lacions, poden ser 
les causes d’un augment evident d’aquests incidents. 
 
Gràcies a la professionalitat i eficiència dels treballadors d’aquesta casa, no es donen més 
incidents i els que es donen no són més greus. Però, fins a quan creu l’Administració que es pot 
mantenir aquesta situació? No hi veu la relació causa – efecte de les seves actuacions? Espera que 
el sistema penitenciari català, basat en la reinserció i la rehabilitació, es mantingui amb la majoria 
de la plantilla de tractament amb la jornada reduida en un 15% i tot el personal maltractat i 
desacreditat per la propia Administració? 
 
Les darreres noticies d’aquest maltractament per part de l’Administració són les citacions al jutjat 
de Martorell de companys del C.P. Brians 1 imputats per la seva pressumpta participació a les 
protestes de 2011. 
 
Des de CCOO volem recordar a l’Administració que la nostra tasca, la de tots els 
treballadors i treballadores dels serveis penitenciaris, és vital per a la seguretat dels 
centres i per a la consecució d’objectius de rehabilitació. Per tant, exigim que se’ns 
tracti amb respecte, s’apliqui la nostra figura d’autoritat en els casos 
d’agressions i es reconegui la nostra tasca, mantenint els nostres drets tant 
socials com econòmics i ens permetin treballar amb dignitat. 
 

Lluitem junts per la Dignitat del Treball Penitenciari. Fem pinya. 
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