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CSIF DENUNCIA AL JUTGE DE VIGILÀNCIA
PENITENCIÀRIA QUE NO ES REPECTEN LES
EDATS REGLAMENTÀRIES DELS INTERNS AL
CP JOVES
Aquest dijous, 24 de gener de 2019, ha tingut lloc l’enèsim incident greu al CP
Joves amb l’activació d’un nou codi de “situació descontrolada” que ha acabat
amb quatre interns conduïts al Departament Especial Règim Tancat (DERT) a
causa d’una baralla entre interns d’origen xilè i altres d’àrabs. No es tracta d’un
episodi aïllat: dilluns, 21 de gener, van ser 6 interns els que van acabar en
aquest departament de màxima seguretat. Malauradament, l’activació de codis
d’emergència han passat a ser la tònica habitual al CP Joves.
Moltes d’aquestes baralles entres interns sorgeixen per conflictes entre joves
d’origen i edats molt diferents. El Reglament Penitenciari estableix que els
centres de Joves tindran intens de 18 a 21anys i “EXCEPCIONALMENT FINS
ALS 25 ANYS”. El que era una excepció ha esdevingut una norma des del
tancament de la Model, ja que molts interns d’edat fins als 25 anys van ser
traslladats forçosament a un centre com el de Joves, classificat de “segona
categoria” per les característiques de la seva població interna. El tancament
exprés de la Model ha tingut una clara incidència sobre l’augment de les
agressions. Les conduccions massives d’interns de 21 a 25 anys han provocat
un augment exponencial dels conflictes entres joves "purs" (fins els 21 anys) i
el joves més adults (fins a 25 anys).
CSIF ha denunciat en reiterades ocasions aquesta situació irregular en les
edats dels interns joves a la Direcció General de Serveis Penitenciaris –
ara amb rang de Secretaria- i els seus responsables han preferit mirar cap
a una altre costat. Recordem que el reglament determina una protecció
màxima per als joves, ja que es consideren que –com els malalts- són una
població molt vulnerable.
Els nostres serveis jurídics portaran aquesta greu vulneració de l’edat
dels joves al Jutge de Vigilància Penitenciària. Esperem que el jutge vetlli
per la protecció dels interns més joves perquè la conflictivitat s'ha disparat en
un centre tradicionalment poc problemàtic.
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La remodelada Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a les
Víctimes ha d’iniciar amb urgència conduccions massives d’interns majors de
21 anys a centres d'adults, fins que el nostre centre torni a tenir una majoria de
joves menors de 21anys.
La presó de Joves ha passat a ser uns dels centres on els funcionaris
pateixen més agressions a tota Catalunya. Aquesta situació ha fet disparar
de manera alarmant el nombre de baixes entre la plantilla d’aquest centre.
L’augment de les amenaces i coaccions per part dels interns són especialment
preocupants entre les treballadores, tant les de vigilància com les de
tractament, si bé tots els funcionaris són amenaçats amb independència del
seu gènere. Demanem a la directora que apliqui amb tota la contundència
les mesures regimentals per protegir als seus subordinats i
subordinades.
CSIF exigeix als màxims responsables del Departament de Justícia una
política de tolerància zero enfront qualsevol acte de violència que pateixi
un treballador penitenciari. Els recordem que l’antiga Direcció General de
Serveis Penitenciaris va signar el 2018 -a instàncies del nostre sindicat- un
protocol unificat contra les agressions, on es detalla clarament els passos a
seguir per tots els actors implicats en un cas de violència cap al treballador
penitenciari.
Però, la nostra organització sindical no es conforma només amb bonics
protocols sinó que exigirà que es prenguin totes les mesures per prevenir i
eradicar qualsevol episodi de violència al CP Joves. Li recordem a la direcció
del centre que tenen l’obligació d’assistir en tot moment al funcionari, informarlo de l'assistència jurídica pertinent i denunciar d'ofici davant el jutjat tot acte
violent registrat al seu recinte.
També recordem que el passat 23 gener, la Comissió d’Interior del Senat va
aprovar una moció on s’insta al govern central a què reconegui als
funcionaris de presons com agents de l’autoritat. Aquesta modificació
legislativa reforçarà, sens dubte, la nostra protecció davant l’augment de les
agressions als centres penitenciaris com a Joves.
La Roca del Vallès, 24 de gener de 2019
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