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“PLANTE” AL CP JOVES PER LA
“MALA QUALITAT” DEL MENJAR
Més de 18 funcionaris van ser agredits al CP Joves i 6 companys més en
van patir una temptativa d’agressió fins al mes de maig de 2018
Al matí es va produir un “plante” d’interns al menjador del Mòdul 3 per “la mala
qualitat del dinar”; a la tarda el funcionari destinat al Carrer Major va ser
mossegat per un intern d’origen xilè; i al vespre, 8 interns van ser traslladats
urgentment al CP Quatre Camins. Aquest és el trist balanç que ahir dijous, 12
de juliol de 2018, es va registrar al CP Joves. Sembla que la cosa continua,
només un dia mes tard, un aldarull amb un intern que acaba amb una agressió
a un company, un fort cop de cap a la cara. Desitgem una ràpida recuperació!
CSIF ja va advertir sobre l’alarmant augment de les agressions als primers
cinc mesos de 2018 en un centre com Joves, tradicionalment “tranquil”.
Aquesta és la negra estadística que la Direcció General de Serveis
Penitenciaris va fer pública:
TOTAL AGRESSIONS (fins 31 de maig de 2018)
1.

Total funcionaris agredits
a.

2.

18

CP Joves

16
1

Total funcionaris agredits LLLEUS
a.

4.

CP Joves

Total funcionaris agredits GREUS
a.

3.

108

CP Joves

92
17

Total funcionaris que han patit TEMPTATIVES d’agressions
a.

CP Joves

Nàpols, 118, ent. 3a 08013-BARCELONA

www.csif.cat

Tf: 934 122 875

69

6
Fax: 934 127 860 presons@csif.cat

www.csif.es

Sector Presons
Secció Sindical del CP Joves

El tancament exprés de la Model per raons polítiques ha tingut una clara
incidència sobre l’augment de les agressions al CP Joves en passar a tenir
interns de 18 a 21 anys a altres “jovenets” de fins els 25 anys. El resultat
és que han augmentat exponencialment el nombre d’agressions al CP Joves,
centre de referència a Catalunya on hauria de primar la reinserció dels interns
més joves. Esperem que les direccions dels dos centres actuïn amb
contundència davant l'evidència.
Davant aquesta greu problemàtica, CSIF ha demanat una convocatòria
urgent del grup de treball que vetlla per l’acompliment del protocol contra
les agressions als professionals penitenciaris. Continuem sense rebre
resposta del Departament!
El personal de rehabilitació del CP Joves també està molt desmotivat i
només la seva professionalitat fa que el tractament -bàsic en un centre amb
interns joves- continuï amb normalitat. A sobre, hem de veure com els
treballadors penitenciaris continuem sense cobrar el PRP i altres augments
salarials i drets aprovats als pressupostos generals de l’Estat (pujada de
l’1,75%, abonament del 100% de les Incapacitats Temporals (IT), abonament
pagues extres de 2013 i 2014...).
El CP Joves no ha rebut cap reforç d’estiu, malgrat ser un centre amb una
alta conflictivitat. Segurament la prioritat del Departament és el CP Lledoners,
on s’han destinat 10 funcionaris nous per reforçar el servei. En aquest centre
també s’ha millorat el menjar per part del CIRE. Des de la part social portem
temps reclamant que CIRE ha de millorar dels menjars i dels preus de
l’economat.

Se’ns acaba la paciència i avisem que, si la Direcció
General de Serveis Penitenciaris, no pren mesures
urgents, només ens quedarà mobilitzar-nos!!!

La Roca del Vallès, 13 de juliol de 2018
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