
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Sapastres 
 

 

La Secretaria de Mesures penals, ha portat els treballadors de les presons catalanes i als               

interns a nostre càrrec, a una perillosa i vergonyosa, situació. Els lamentables episodis             

viscuts amb la regulació i dispensació de mascaretes equips de protecció ha sigut una              

veritable mascarada gens divertida. 

No podem deixar d’assenyalar l’extrema gravetat de la situació, amb un gran repte sanitari              

present, regimental i tractament a les presons, tenim al davant nostre a un conjunt de               

irresponsables que han posat en perill la nostra salut, la de les nostres famílies, a més de per                  

als propis interns del sistema català. 

Recapitulem ara breument el què ha ocorregut en aquests darrers dies: 

a) En plena alerta sanitària general (amb un cas diagnosticat a B2 que va ingressar a               

PHPT), la secretaria va transmetre la indicació de què no es podien fer servir              

mascaretes i equips de protecció individuals per no alarmar els interns, arrogant-se            

facultats en contra de la obligació personal i un compromís social dels treballadors             

penitenciaris; així va començar aquesta vergonyosa història, amb un acte absurd,           

temerari i de màxima irresponsabilitat. 

b) Dies després d’aquest desastre inicial, semblava que la cosa de la protecció dels             

treballadors depenia del director de torn (que, per la seva banda, sabem que tenien              

instruccions de no facilitar els EPIS apropiats o directament ni els tenia); va tenir lloc               



una justificada protesta dels funcionaris de B2 el passat diumenge 15/3; un altre             

punt de la inutilitat dels responsables. 

c) Més tard, ens assabentem que el CIRE està fabricant mascaretes als tallers del CP              

Joves i que van destinades a l’exportació a Itàlia, no per als treballadors penitenciaris              

i interns, ni tan sols per al nostre país, situació insòlita i que els hauria de fer caure la                   

cara de vergonya.  

d) Mentrestant i malgrat fabricar i tenir estoc de mascaretes FFP2, ens facilitaven            

mascaretes, segons bufava el vent de les direccions més o menys acostades al sentit              

comú i el respecte pels seus funcionaris. Però algunes de les facilitades eren de              

protecció FFP1, insuficients per aquesta alerta sanitària, altra actuació irresponsable,          

de burla cruel. 

e) Finalment es dicta una instrucció el 18/3 que pretén regular tot el caos perillós que               

havia organitzat només la mateixa secretaria de mesures penals. El 18/3 és tardíssim,             

estem parlant de què els primers casos diagnosticats a presons ja eren de la setmana               

anterior. Un punt més per a provar la irresponsabilitat, encara més, s’han provat             

com plenament distorsiona’ls per a la salvaguarda de la salut de tots els que estan al                

seu càrrec, funcionaris i interns.  

 

 

Les concernències ja són gravíssimes i irreparables entre les plantilles, això no es solvent ni               

amb cesses ni dimissions, arribem tard, no ens queden dubtes de que per aquestes              

actuacions, les irresponsabilitats no es només administrativa i des de aquest sindicat            

promourà perquè els responsables de tan temerària irresponsabilitat responguin         

políticament , social i penalment. 

 

 

 

Secció sindical de presons IAC-CATAC 
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