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Albert Anton i Rius, com a coordinador de l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO i 
representant del personal que presta serveis a les presons catalanes, i considerant la recent 
presentació de “l’Informe per a la prevenció de la tortura”, corresponent a l’any 2012, de 
l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura, i les successives declaracions que es van 
realitzar als diferents mitjans de comunicació, vol expressar els següents punts: 
 
PRIMER.- Que, com bé s’explica en l’informe esmentat, els interns i internes dels centres 
penitenciaris tenen diferents possibilitats de canalitzar les seves peticions, queixes, recursos o 
denúncies: els jutjats de vigilància penitenciària, el Servei d’Inspecció, en l’àmbit de 
l’Administració, i els jutjats i els tribunals de l’àmbit penal. Reconeixent la possibilitat que 
tenen els interns de recórrer a qualsevol d’aquestes instàncies, i considerant que ho fan sovint, 
sorprèn que de les investigacions i inspeccions dutes a terme a partir de les seves queixes no 
s’hagi derivat cap actuació concreta, ni produït cap sentència condemnatòria. Com han 
explicat fonts del Departament de Justícia, les presons catalanes són les més auditades 
d’Europa. També s’ha de recordar que els interns disposen d’atenció mèdica les 24 hores del 
dia, atenció que requereixen amb molta assiduïtat i que, sens dubte, en el cas que s’hagués 
produït qualsevol dany o lesió provinent del personal, per mínim que fos, haurien demanat de 
manera immediata.  
 
SEGON.- CCOO exigeix actuar amb el rigor que la llei preveu contra qualsevol tipus de 
maltractament i també la investigació per tots els òrgans administratius i judicials habilitats per 
fer-ho, però de la mateixa manera exigeix de manera contundent, atès les implicacions que per 
la dignitat i professionalitat del col·lectiu tenen unes acusacions de tanta gravetat, que mentre 
no existeixi cap tipus de prova que demostri l’existència d’aquests maltractaments, es deixin 
de fer aquest tipus d’acusacions, que comporten un evident i, en molts casos, esbiaixat, judici 
paral·lel, social i mediàtic. Bona prova d’aquest argument ens la proporciona, per exemple, el 
titular de l’edició digital de EL PERIODICO: Ribó denuncia maltractaments a Brians.  
 
TERCER.- Des del nostre sindicat volem expressar el nostre suport i respecte per l’actuació de 
tot el col·lectiu de funcionaris que presten els seus serveis en l’interior de les presons catalanes 
que, en una situació tant difícil com l’actual, enmig de la progressiva degradació dels serveis 
públics, i en un entorn professional tant complicat, realitzen les seves funcions amb dedicació, 
coneixement i honestedat. 
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