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ATUREU LES AGRESSIONS O NO ATURAREM LES 
MOBILITZACIONS!! 

 
 
 
El dijous 7 de març van ser agredits per un intern dos companys del centre. Aquest, 
després d’autolesionar-se en el seu mòdul, per tal d’intentar que el canviessin a un 
altre, no en va tenir prou i va agredir a dos dels nostres companys d’Infermeria 
greument. En el moment d’escriure aquestes línies, aquest intern està ingressat a 
Salut Mental. 
 
El divendres 8 de març, tots els funcionaris i funcionàries del centre que van poder, 
més de cent,  es van concentrar en el carrer major mostrant la seva indignació i 
rebuig envers aquesta agressió i totes les altres agressions que estem patint i hem 
patit envers la manca de solucions fins ara.  N’estem farts! 
 
Les agressions al personal funcionari, al nostre centre i a d’altres centres 
penitenciaris, és un degotall que s’assembla cada cop més a un raig. I no es veu cap 
solució per part de qui les hauria de prendre: les direccions dels CP’s i la Direcció 
General. 
 
Des de CCOO estem cansats de demanar més mitjans de protecció, farts de 
demanar més personal per atendre les necessitats dels interns, farts d’exigir més 
formació per millorar en la nostra feina i conduir situacions de risc,  de demanar més 
mitjans tècnics i tecnològics que ens ajudin a evitar agressions o a prevenir-les.... 
Res! 
 
La resposta dels companys del centre concentrant-se, mobilitzant-se i  demostrant el 
seu rebuig front a aquestes situacions no és res més que una mostra de com ens 
sentim, de que ja n’hi ha prou, però també una mostra de quin serà el camí a prendre 
com no es trobin solucions aviat a un problema que no té res de puntual, com se’ns 
vol fer creure des de la direcció, sinó que és clarament endèmic. 
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