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FONT: FOT EL CAMP DEL CP BRIANS 1!!
Josep Font Catalán ha estat el cavall d’Atila del sistema penitenciari català: per on ha
passat ha protagonitzat innombrables enfrontaments (molts dels quals han acabat
amb expedients disciplinaris als funcionaris) amb la plantilla dels diferents centres on
ha estat 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”.
Fa set mesos la plantilla de Brians 1 va DIR PROU en dues concentracions massives a
les portes del centre per demanar el cessament immediat del director Font. Les
organitzacions sindicals van intentar reconduir la situació i el Sr. Font semblava que
feia un pas enrere i rectificava la seva nefasta gestió al centre. Però ha incomplert, un
darrera l’altre, tots els compromisos pactats amb les forces sindicals i ha tornat a
desprestigiar i desqualificar greument als professionals penitenciaris.
Davant la situació insostenible que s’ha tornat a generar al CP Brians 1 pel despotisme
del seu director, Josep Font, cap als treballadors del centre, CSIF va demanar una
reunió urgent amb el Director General de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó i
Monfort. Aquest dijous, 13 de desembre de 2018, el Sr. Calderó –acompanyat del Srl
Font i la plana major de la nostra Direcció General- s’ha reunit amb CSIF, la resta de
sindicats i altres companys en representació de Brians 1 per tractar monogràficament
la problemàtica a Brians 1. A les portes de la Direcció Generat s’ha manifestat un
important grup de funcionaris del centre i d’altres presons barcelonines, als quals
agraïm el seu suport i coratge en un dia de fred i pluja. SOU COLLONUTS!!!
CSIF ha demanat al Director General que cessi immediatament Josep Font com a
director del CP Brians 1. El nostre sindicat ha denunciat l'actitud dèspota i intransigent
del director del Sr. Font cap als treballadors del centre amb intents de coacció i
actituds inquisitorials que atempten contra la dignitat i l'honestedat de la plantilla.
La nostra organització sindical ha denunciat casos concrets d’abusos d’autoritat del
director Font com la intimidació exercida sobre una Cap d’Unitat d’Ingressos al pati
del departament. El director va acusar la treballadora de “formar part d’un grupuscle
de funcionaris que torturaven a interns en Ingressos” i que la missió d’ell era “acabar
amb la tortura i si no us he caçat abans és perquè no he reunit suficients proves”.
Aquesta funcionària va ser immediatament canviada de lloc de treball per ordre
directa del director. Els nostres serveis jurídics estudiaran les accions adients.
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L’obsessió malaltissa del Sr. Font sobre les presumptes “males praxis” dels
funcionaris ha arribat al punt de demanar la rectificació d’informes mèdics perquè els
interns no haguessin de complir sanció, moltes vegades en contra del criteri de la
Comissió Disciplinària. Fins i tot, el director ha arribar a situar càmeres de
videovigilància que enfoquen directament al despatx de funcionaris i no pas al control
dels interns més perillosos. CSIF ja ha registrat una petició per canviar els
enfocaments de la càmera de l’Especial, ja que atempten contra la intimitat dels
treballadors i no tenen cap finalitat de vigilància respecte a la població reclusa.
La campanya de desprestigi ha afectat fins i tot als seus propis comandaments
intermedis. El Sr. Font ha aconseguit que tots els caps de servei (a la reunió n’hi havia
una representació) signessin una carta demanant el cessament del seu director. CSIF
dona ple suport a tots aquests caps que veuen impotents la nefasta deriva del centre.
Malgrat ser un centre de preventius, Brians 1 ha passat a ser la presó de Catalunya
amb més baixes mèdiques entre el seu personal, fins i tot per davant de centres amb
molta més plantilla com Brians 2. Gairebé un terç de la plantilla de funcionaris de
vigilància de B1 està de baixa amb un nombre que s’apropa al centenar. Algunes
d’aquestes baixes responen a causes imponderables originades per diferents malalties
però moltes altres, són productes d’agressions i de la forta conflictivitat desfermada a
Brians 1 com ho demostra el fet que molts d’ells hagin demanat suport psicològic.
La prepotència del director arriba al punt de fer una reordenació dels funcionaris com
els GAMP, companys que, només pel fet de ser els més nous entre les prestacions, han
estat obligats a treballar els festius, sense tenir en compte la seva conciliació familiar.
El director Font es va passar “pel forro” aquest zel “professional” amb el periodista
turc, Hamza Yalçyn. Tenim constància que no es va seguir el procediment establert a
l’hora de posar-lo en llibertat, en donar prioritat als periodistes que volien entrevistar
l’intern turc a les portes de Brians 1.
De presumptes negligències, el director Font va ben servit. L’ordre de direcció 12/2018
estableix el protocol a seguir en el cas que no reingressi un intern de la UMS amb
Ordre de Protecció a la Víctima (OPV). Resulta que la víctima pot quedar desprotegida
durant 24 hores en el cas que la incidència es produeixi entre 22h i 7.30h o en cap de
setmana, ja que en aquesta unitat no hi ha educador de guàrdia ni un funcionari de la
guàrdia de règim, per decisió, és clar, del director. CSIF ho posarà en coneixement del
Jutjat de Vigilància Penitenciària.
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Per què el servei d’inspecció penitenciària no dedica més esforços a depurar la
responsabilitat del director en comptes d’invertir tants recursos en fer entrevistes
sorpreses als funcionaris del centre a instàncies d’un Comitè per a la Prevenció de la
Tortura? El nostre sindicat ja va demanar al Sr. Calderó que cessin aquestes “visitetes”
perquè no es respecta la presumpció innocència i no es té en compte la conciliació.
També ens preguntem a què espera el Departament de Justícia per denunciar al Sr.
Iñaki Rivera i exigir-li una rectificació pública per les seves greus acusacions realitzades
en un programa de TV3 sobre presumptes “tortures” practicades per funcionaris de
Brians 1 . El Sr. Rivera va arribar a insinuar que el director Font era coneixedor de la
situació (“càmeres que no funcionaven”) i, fins i tot, ho sabia la consellera Capella,
malgrat que portava poc al càrrec. Tot sense aportar ni una prova. CSIF, que ja ha
presentat una querella contra Iñaki Rivera, ha demanat que se li retirin totes les
subvencions públiques que rep per part de la nostra Administració.
Brians ha estat el pilar que ha garantit la seguretat de tot el sistema penitenciari català
durant molts anys, amb una plantilla que va demostrar la seva professionalitat amb la
reconversió en tres mesos d’un centre de penats a un centre de preventius.
S’han trencat tots els ponts de diàleg amb un director com Font, ebri de poder. Hi ha
una absència de reunions periòdiques amb les seccions sindicals de B1. I els
responsables sindicals només hem aconseguit visitar totes les dependències després
de presentar una denúncia contra la llibertat sindical davant el Jutjat de Guàrdia de
Martorell, pendent de resolució encara judicial.
El Director General de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, ja no pot mirar cap a una
altra banda ni pensar que el problema de Brians 1 es solucionava amb la rectificació de
la circular d’escorcolls del Departament (Ordre 12/2017), on el Sr. Font acusava la
plantilla de males praxis.
CSIF ha estat clar i català: “SR. CALDERÓ, FACI FORA AL SR. FONT”. Però el Director
General s’hi ha negat i ara és el màxim responsable per mantenir en el càrrec a un
director que s’ha enfrontat a la plantilla de tots els centres penitenciaris on ha exercit
tasques de comandament. La prepotència del director Font continuarà afectant molt
negativament a les condicions laborals dels funcionaris del CP Brians. I Amand Calderó,
amb el seu immobilisme, serà l’únic responsable del col·lapse del centre de
preventius de Barcelona i, per efecte rebot, de tot el sistema penitenciari català.
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