
 

 

 

LA SECRETARIA D’EXECUCIÓ PENAL Y ELS SEUS DIRECTIUS 

POSEN EN GREU RISC SANITARI AL TREBALLADORS 

PENITENCIARIS. 

 

Malauradament el cap de setmana no podia començar de pitjor manera, i 

sembla que és confirma el primer cas de Covid-19 en un intern de Brians 2, 

però la gestió del cas ha elevat el nivell de risc fins a un punt difícilment 

valorable en el moment actual. 

L’intern, una persona major, que hauria donat positiu en la primera prova, 

hauria estat traslladat a PHPT on al no tenir previsió d’un ingrés de risc s’hauria 

estat exposada tota una guàrdia que ara estaria en quarantena. El problema 

pot ser pitjor si es confirma que compartia cel·la amb un intern treballador de la 

fleca del centre, no cal dir res més. 

El centre ha rebut la visita aquesta tarda de dissabte, del Comitè de Crisis 

acompanyat d’un epidemiòleg del Departament de Salut, encara no tenim 

noticies de les mesures que es prendran. 

En paral·lel al Centre Brians 1 una interna de la UMS es troba en situació de 

quarantena, de fet ara mateix ja hi ha 8 casos sospitosos en aquesta unitat, els 

funcionaris no tenen cap material d’autoprotecció, les mascaretes que s’han 

lliurat van caducar el 2014 (efectivitat 2009 - 2014 tal com consta en la caixa 

contenidora). 

Els serveis mèdics han recollit els gels hidroalcohòlics de tot el centre per a ús 

sanitari, i sembla que tres treballadors de la UHPP han presentat símptomes 

possiblement per la seva activitat laboral en altres serveis. 

Per si la situació era complicada, la Direcció de Brians 1 va donar ordre per 

autoritzar l’entrada el voluntariat religiós i per atendre els cultes. 

Aquestes són només algunes de les actuacions que ens posen en risc a tots, i 

que les direccions d’aquests centres no han comprès la gravetat de la situació. 

Afortunadament  el comportament de les famílies en les visites està sent molt 

col·laborador, cosa d’agrair, i caldrà compensar i reconèixer aquesta 

comprensió i suport en el futur, tan aviat com es pugui. Però el volum d’interns 

és molt elevat, i el procés d’informació i conscienciació resulta esgotador. 



IAC - CATAC va registrar escrit adreçat a la Consellera de Justícia en data 27 

de febrer 2020 on demanava entre altres temes, mascaretes amb nivell 

protecció adequats, guants, gel, protecció ocular, formació per especialistes, un 

protocol d’actuació davant casos sospitosos entre altres temes.  

De tot això no s’ha fet res, només traslladar el risc sobre l’esquena dels 

treballadors. Es a dir, en aquestes dues setmanes, no s’ha fet res amb caràcter 

preventiu sobre un cas sospitós, només prevenció general, que és important 

però no resolt el problema que tots ens temien, l’arribada del virus a un medi 

massificat i de compartida convivència. La negligència punible del Departament 

només es troba a l’alçada de la seva arrogància. 

El dia 11 de març 2020 van denunciar en altre escrit que encara no s’havia 

adquirit material de desinfecció al centres penitenciaris. I els dies 12 i 13 de 

març 2020 tornaven a recordar al Departament que totes les mesures es 

prenien traslladant el risc i la feina sobre els professionals penitenciaris.  

IAC - CATAC es posa a disposició dels afectats que vulguin iniciar accions 

contra el Departament pel risc intolerable que els han traslladat injustificada i 

desproporcionadament. 

Animem als treballadors dels centres que ens facin arribar informació sobre 

situacions de risc i manca de material preventiu mitjançant les seccions 

sindicals o directament al sindicat. 

IAC - CATAC estudiarà i proposarà, si escau, l’inici de les accions judicials 

pertinents contra les conductes negligents dels irresponsables dirigents del 

Departament de Justícia. 
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