
 

 

URGENT: MANCA DE MATERIAL A TOTS ELS CENTRES PENITENCIARIS 

PER PREVENIR CONTAGIS DEL COVID-19 

Al llarg de la tarda d’avui hem rebut a la seu del sindicat, diverses trucades 

preocupants de tots els centres penitenciaris de la província de Barcelona sobre la 

manca del material d’higiene més essencial en l’actual crisi sanitària que pateix el país. 

Tot i la reunió d’ahir i l’aparent bona predisposició de l’Administració. Tan sols 24 hores 

desprès hem constatat que no s’ha fet res. 

El personal penitenciari ens ha comentat que no disposen de gel hidroalcohòlic de 

desinfecció, ni a les unitats de ingressos, comunicacions, mòduls residencials, etc. Els 

equips de tractament tampoc en disposen en els llocs on fan les entrevistes o les 

activitats de tractament, tampoc els despatxos dels funcionaris. Aquestes mancances 

de material de desinfecció s’estén també a la manca de paper en moltes unitats i 

serveis d’atenció als interns, i òbviament no hi ha tovallons de paper d'un sol ús. 

La situació a l’Administració és  de pel·lícula: 

MEL GIBSON  pregunta  “quines son las forces que tenint davant” 

RESPOSTA DEL ESTAT MAJOR  “intel·ligència diu que es assumible”  

MEL GIBSON  “no tenen ni puta idea”  

Els discursos d’ahir ja son el passat, demanem fets. 

• Que es doni la instrucció a les direccions i gerències dels centres per dotar dels 

gels de desinfecció i tovallons de paper d'un sol  a  totes les unitats d’atenció a interns 

i visites. 

• Que les gerències dels centres confirmin que disposen de suficients estocs de 

guants, rotlles de paper, lleixiu i altres materials de neteja i desinfecció. 

• Que en cas de no disposar d’estoc per a 30 dies es centralitzi la compra d’una 

una dotació de tot aquest material per la via d’urgència. 

Animem a tot el personal penitenciari a denunciar les mancances en material de 

prevenció, demanar-lo al centre respectiu, i s’escau a traslladar-nos la queixa que 

tramitarem col·lectivament. 

En alguns centres penitenciaris s’han reunit els sindicats amb les seves respectives 

direccions. A dia d’avui al C.P. Dones de Barcelona, encara no, i això que és un centre 

de preventives i Secció Oberta 

IAC-CATAC no renuncia a recórrer a la via penal per la negligència del Departament 

de Justícia en la cura de la salut de tot el personal i usuaris dels serveis penitenciaris. 
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