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“MUERTO EL PERRO, NO SE ACABÓ LA RABIA”
El director de Brians 1 dimiteix del seu càrrec
Avui hem tingut coneixement que el director del CP Brians 1, Josep Font, ha presentat la seva
dimissió en un comunicat a tota la plantilla del centre (amb data 16.12.18). CSIF agraeix a tots
els treballadors penitenciaris (i especialment als del Centre Penitenciari Brians-1) la seva
fermesa davant la persecució sistemàtica a la qual hem estat sotmesos per part d’aquest
director. La nostra central sindical condemna qualsevol tipus d’amenaces cap a la persona del Sr.
Font però, en cap moment se’ns va informar de l’existència de missatges amb aquest contingut.
De fet, ens van reunir fa dos dies amb tota la Direcció General, inclòs el serveis d’inspecció, i no
ens van fer coneixedors d’aquestes amenaces. Considerem que es tracta d’una cortina de fum per
amagar el veritable problema: La seva nefasta gestió com a director de Brians 1.
Josep Font ha estat el cavall d’Àtila del sistema penitenciari català: allà per on ha passat ha
protagonitzat innombrables enfrontaments, obrint expedients disciplinaris als funcionaris i fent
augmentar el nombre de baixes psicològiques de manera exponencial. La seva incompetència
professional, prepotència i incapacitat per gestionar equips de treball ha estat manifesta als
diferents centres on ha sigut director: CP Quatre Camins, Joves de Barcelona, Lledoners, Puig de
les Basses, l’antiga Model, i ara a Brians 1. Trist expedient per un alt càrrec de confiança que ha
rebut el sobrenom de “El Liquidador”.
Però a Brians 1 la situació encara era més dramàtica. Les dades objectives són que un
centenar de funcionaris de Brians 1 estan de baixa, molts dels quals, han demanat suport
psicològic al Departament per la pressió insuportable exercida per la persecució sistemàtica del
seu director. A més, hem de recordar que a Brians 1, que havia estat un centre amb poca
conflictivitat, ara és un dels establiments penitenciaris amb més agressions cap als
professionals. Considerant que el nombre d’agressions d’interns cap a funcionaris a tots els
centres de Catalunya es va disparar més d’un 30% l’any 2017 i aquest any, cada dia i mig, és
agredit un funcionari en alguna presó catalana, el balanç professional de l’ex-director és tot un
rècord negatiu.
Hem d’afegir també que, contràriament al que manifesta de manera malintencionada el senyor
Font, el que CSIF vol és que s’incrementi el nombre de càmeres de vigilància per millorar la
seguretat dels centres i, no com ara passa a Brians 1, que algunes d’aquestes visualitzin
directament l’interior dels despatxos dels funcionaris per fiscalitzar la nostra tasca (la seva
obsessió) i vulnerar el dret a la intimitat.
La plantilla de Brians 1 s’ha manifestat dues vegades davant les portes del seu centre, i el passat
17 de desembre, a la seu de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, amb el suport de
companys d’altres centres penitenciaris. CSIF va intentar reconduir la situació, però el Sr. Font ha
incomplert tots els compromisos pactats amb les forces sindicals i va tornar a desprestigiar i
desqualificar greument als professionals penitenciaris dels tres àmbits: rehabilitació, oficines i
interior.
La dimissió del director Font no acaba amb el problema laboral dels funcionaris de presons, però
és un primer pas. Esperem que el Sr. Amand Calderó, deixi de banda el seu immobilisme,
sigui conscient de la nostra capacitat per reivindicar els nostres drets i eviti el col·lapse de
tot el sistema penitenciari català.
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