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FRACÀS TOTAL DEL SR.FONT EN
EL SEU BRIANS-1 DE CHAMPIONS
Finalment, ahir, dia 19 de desembre del 2018, s’ ha confirmat el
que per IAC-CATAC , era la “CRÒNICA DE UN FRACÀS
ANUNCIAT”, es a dir que la gestió en un centre com Brians-1, d’un
“incendiari” com el Sr. Josep Font, només podia acabar malament,
en aquest cas, amb la dimissió (més aviat, cessament encobert) del
Sr. Font com a director de Brians-1.
El malestar i indignació entre els treballadors del centre, fruït de la
seva nefasta gestió, havia causat un deteriorament molt greu del
clima laboral en el CP.Brians-1, que feia que la situació fos
irreversible i podia acabar comprometent el bon funcionament d’ un
centre tan important pel sistema penitenciari català, ja que ha hagut
d’ afrontar un canvi organitzatiu i funcional molt important, com es
el pas de ser un dels penals més antics de Catalunya a ser el centre
de preventius de la demarcació de Barcelona, amb tot el que això
comporta. Una mostra significativa d' això, es el més de centenar
de baixes que acumula ja el centre i la saturació del servei d'
atenció psicològica del departament de Justícia, que mostren que
aquesta sensació de persecució de tota la plantilla per part de la
Direcció era molt real i no una impressió subjectiva dels sindicats o
d' alguns treballadors.
El nostre sindicat, ja va veure amb molt escepticisme el
nomenament del Sr. Josep Font com a director del CP-Brians-1, ja
que el seu tarannà i el seu pas per d’ altres centres penitenciaris, no
feien preveure una relació bona entre el nou equip directiu i els seus
treballadors, però la realitat ha superat de forma negativa i amb
escreix les nostres expectatives, i finalment, tal i com ja li havia
passat en centres com Lledoners o Puig de les Basses, ha tingut
que sortir per la porta de darrera.
Lamentablement, el que podia ser un fet que ajudés a calmar
l’ambient, s’ha malbaratat per unes lamentables declaracions de la

Consellera de Justícia en el programa Els Matins de TV3 sobre els
motius de la dimissió del Sr. Font com a director del CP.Brians-1.
Des d’IAC-CATAC, ràpidament li vam presentar un escrit
denunciant la falsedat de les seves afirmacions i demanant-li una
rectificació oficial de forma urgent.
Igualment, els treballadors de Brians-1, amb el suport de tots els
sindicats, li vam presentar un Manifest de Queixa, el mateix dia 20
de desembre i com a mostra de rebuig es va fer una concentració
de protesta davant el Departament de Justícia del carrer Casp.
Uns 200 treballadors es van concentrar davant el Departament,
tallant la circulació al carrer Casp , durant una bona estona, amb
crits de “Consellera mentidera” i “Brians-1 en lluita”. Igualment una
pancarta casolana amb el lema “CAPELLA I CALDERÓ NO A LA
DIFAMACIÓ”, deixava molt clar la indignació que hi ha entre el
personal de Brians-1.
Des d’ IAC-CATAC, no creiem que per justificar la dimissió o
cessament d’ un director, s’hagi de aixecar una “cortina de fum”
que posi en dubte la professionalitat dels treballadors de Brians-1.
No sembla que com “estratègia d' abordatge de la situació de crisi
al CP.Brians-1”, sigui la més adequada, al nostre entendre.
Per què es fals que l’ origen del conflicte sigui l’ instal·lació de més
càmeres al CP.Brians-1 o la resistència als canvis organitzatius
proposats pel director.
De fet, tots els sindicats, en la darrera reunió mantinguda, el passat
dia 13, amb el director general ja li havíem deixat molt clar que el
problema de Brians-1 era el tarannà del seu director, una persona
autoritària i prepotent, amb una falta d’ empatia total amb els seus
treballadors i no el projecte de modernització, homologació i
dignificació d’un centre tan important pel nostre sistema penitenciari,
com es Brians-1, que tothom veiem necessari.
De fet, qui va gestionar d’ inici aquest canvi, fruit del tancament de
La Model, va ser l’ anterior equip directiu, i el personal del centre, va
afrontar totes les dificultats generades per un canvi organitzatiu i
funcional tan fort, amb un notable esforç i sacrifici.
Els problemes van començar amb l’ arribada del Sr. Font a la
direcció del CP.Brians-1, cosa previsible atès el seu tarannà i el
seu pas conflictiu per d’altres centres penitenciaris, com Quatre
Camins, Lledoners o Puig de les Basses.
Creiem que es indigne qüestionar i posar en dubte la
professionalitat del personal de Brians-1, desprès del gran esforç
de la plantilla en la reconversió del CP.Brians-1, de penats a
preventius.

I que consti, que com a sindicat sempre hem condemnat les
amenaces envers el Sr. Font, però d’ això no es pot despendre que
hagi patit una campanya orquestrada , per que una sola persona
“enfadada” amb ell pot haver-les fet.
I tampoc es de rebut que el Sr. Font es permeti afirmar que el
nivell de toxicitat present a Brians-1, es fruit de que “ la cadena de
transmissió jeràrquica no ha funcionat, especialment a l' àmbit de
servei interior”, es a dir, que els responsables de tot el que esta
passant
son els CAPS DE SERVEIS, que han intoxicat a la
plantilla i s'han oposat activament al seu projecte de modernització,
homologació i dignificació de BRIANS-1
Per tant, Sra. Consellera, si vol realment iniciar una nova etapa a
Brians-1, i generar confiança entre els treballadors, es totalment
necessari una rectificació pública de les seves afirmacions.
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