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El passat diumenge 10 de novembre al voltant de les 10:00h del mati, al Centre Penitenciari 
de Tarragona es  va produir un nou intent de fuga,  en aquesta ocasió per la cuina . El intern 
en qüestió és del mòdul 1 i classificat  en segon grau, amb destí a cuina . El lloc dels fets  és 
la zona de neteja dels estris   de cuina on hi ha una reixa  al sostre que comunica  amb la 
teulada de  la esmentada dependència. 
Una vegada que el intern va accedir al terrat saltaren  les  alarmes del control del cos de 
guàrdia dels Mossos d'Esquadra, els  quals informaren al cap de serveis. Els funcionaris 
d’interior ordenen als  interns el retorn a les seves cel·les  per fer un recompte extraordinari 
(se’n van fer dos).
El intern al veure’s  descobert  baixà de nou a cuina pel mateix lloc per on va pujar i es 
barrejar amb els altres interns de destí que treballaven en el torn de matí.
La supervisió  del funcionari de cuina al veure  l’actitud estranya d’aquest intern sortint dels 
vestuaris de cuina li va fer sospitar que fos el que va intentar escapolir-se pel terrat.
S’ordena que tots els interns de destí a cuina tornin als  seus mòduls i cel·les corresponents. 
Quan el intern sospitós  ja estava a la seva cel·la,  el cap de serveis acompanyat dels 
funcionaris, va fer sortir de la mateixa al intern  i es  comprova que té petites ferires als 
braços produïdes per la concertina en pujar a la teulada.
Des de CATAC-IAC felicitem als companys i els donem la enhorabona ja que van ser ells els 
que van controlar la situació i evitar una altra fugida.
Aquesta vegada es pot dir que les alarmes van funcionar. I ara qui te la culpa del intent de 
fuga? Malgrat les mesures de seguretat que diu la Direcció general hi ha al centre, no són 
suficients ja que la presó s’està quedant obsoleta i amb unes condiciones molt precàries. 
Segons la Direcció general de serveis penitenciaris  el intern no va arribar a la teulada. 
Doncs, si no va arribar a dalt, perquè van sonar les alarmes, perquè es va detectar per les 
càmeres al intern pel sostre del centre? No és una mica contradictori? Les alarmes es van 
activar  al detectar el moviment del intern per la teulada, si no hagués arribat a la teulada no 
s’hauria detectat el intent d’evasió.
També s’ha de dir que la premsa afí a la Generalitat de Catalunya amb aquests fets ha 
volgut netejar  la cara als Mossos d'Esquadra  pels fets ocorreguts fa sis  mesos en aquest 
mateix centre. 
S’ha de dir a aquesta premsa que primer s’informi de com funciona un centre penitenciari i 
les funcions que tenen cadascun dels cossos que hi treballen. Ja que els Mossos no fan 
entrar interns a les cel·les, com informen als lectors, ja que la seva funció es la custodia i 
vigilància externa dels centres penitenciaris. Al  interior del centre penitenciari   estem 
nosaltres,  els funcionaris de presons. Per " ARA" és així.
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