
 

 

 

 

 

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE 

Amb data dia 15 de juny de 2016 la direcció del Centre Penitenciari de Mas 

d’Enric es reuneix amb tots els sindicats. 

La direcció  informa sobre els fets ocorreguts la matinada del dia 6 al dia 7. On 

un intern va provocar  un incendi en una de les cel·les del Mòdul 2.  La direcció 

ha reiterat la bona actuació dels funcionaris/es, els de la guàrdia de la nit i els 

que van presentar-se al Centre. Així com la rapidesa en la seva actuació i 

coordinació que hi va haver en tot moment. 

La direcció informa que a Barcelona estan estudiant el tema per veure que 

quines mesures adopten davant d’aquest fet tan greu. 

També ens van informar sobre l’aldarull del divendres dia 10 de juny, que es va 

produir en el mateix mòdul a l’hora de repartir la medicació. Un aldarull que 

gràcies a la intervenció dels funcionaris/es es va evitar un motí. Els interns 

implicats han estat traslladant a diferents centres i s’ha demanat l’article 93 a 

tots els implicats. 

També es va parlar sobre les queixes dels interns que ha generat el CIRE, la 

direcció diu que s’ha fet un gra massa del tema i que, malgrat que hi algunes 

qüestions que s’han de millorar, alguns dels problemes s’han magnificat sense 

una base solida. Amb tot són conscients que cal recercar solucions a 

problemes puntuals. 

CATAC-IAC i la resta de sindicats hem demanat més personal y més formació. 

La direcció ens ha contestat que s’està demanant personal a la DG 

constantment. Sobre la formació ens diuen que ja n’han fet i que es mirarà de 

continuar fent-ne. Nosaltres creiem que hi ha poca o cap formació rebuda i 

urgeix formar més i millor als funcionaris i funcionaries. També hem demanat 

que es faci una rotació perquè passin tots els funcionaris/es pel CCI, en 

l’actualitat quatres funcionaris/es assignats per guàrdia, creiem que són pocs i 

que en moments determinats falti gent per cobrir el control del CCI. 
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