
 

 

FOC A MAS D'ENRIC 

 

A les dos de la matinada del dia 7 de juny de 2016 es van produir 

uns fets lamentables al centre penitenciari de Mas d'Enric. Un intern 

del mòdul 2 va calar foc al seu matalàs. Els funcionaris del torn de 

nit es personen al mòdul 2 fins arribar a la cel·la afectada, varen  

treure a l'intern i a continuació van evacuar a  la resta dels interns,  

90 en total, al pati del mòdul.  

L'intern va provocar un aldarull lesionant al cap de serveis i altres 

funcionaris. Al treure a l'intern del mòdul cap al carrer major per 

portar-lo al DERT, l’intern va desfer-se dels funcionaris i va sortir 

corrent en direcció a la zona del poliesportiu, agafant pedres les 

quals va  llançar contra els funcionaris i trencant , també, el vidres 

dels mòduls de dones, joves i de la zona esportiva. Dins les 

instal·lacions esportives va trencar material i va esperar als 

funcionaris fent-se fort.   

L'equip d'intervenció dels funcionaris, finalment, va reduir a l'intern i 

va ser traslladat al DERT on, posteriorment, fou atès pel metge de 

guàrdia i evacuat a l'hospital.   

Cinc interns van ser traslladats al departament d'infermeria on van 

ser  atesos pel metge de guàrdia, els interns presentaven 

símptomes d'intoxicació. Quatre d'ells van traslladats a l'Hospital 

Joan XXIII de Tarragona. 

Als incidents es va presentar la direcció del centre i també varen 

sol·licitar la presència de funcionaris que estaven fora de servei per 

reforçar la guàrdia de nit. Va fer acte de presència una dotació de 

bombers per extreure el fum, un equip del CEM i Mossos 

d'Esquadra per procedir al trasllat dels interns a l'hospital.  



 

 

Al llarg del dia es van desplaçar al centre penitenciari el director 

general, l'inspector de la DG i el delegat del Govern de la 

Generalitat a Tarragona.  

La bona intervenció dels funcionaris, personal de manteniment, un 

dels quals va resultar lesionat,  i la direcció del Centre va concloure 

amb la solució dels incidents positivament.  Al llarg del servei del dia 

7 totes les incidències provocades per l'aldarull dels fets, es van 

anar solucionant i el centre va tornar  a funcionar correctament, a 

excepció de les activitats del poliesportiu. 

Tots ens hem de felicitar per la bona i ràpida intervenció i actuació 

de tot el personal que va intervenir en els esmentats incidents. 

Des de la secció sindical de CATAC-IAC valorem positivament de 

com es va actuar i de com van anar els fets, malgrat això, hem de 

tenir en compte les mancances de personal als diferents torns. 

 

 

Tarragona, 7 de juny 2016 

 

 

 

Secció Sindical Presons CP Mas d'Enric  

CATAC-IAC 

 

 


