
 

 

 

GREUS ALDARULLS AL DERT DEL C.P. MAS 

D’ENRIC. LA HISTÒRIA INTERMINABLE 

Des de fa un temps el centre penitenciari de Mas d’Enric s’ha convertit en un petit oasi per 

alguns interns conflictius que només cal que demanin per obtenir les bondats de la direcció i és 

clar!! Això fa que el seu ego pugi considerablement. El DERT és el departament que més pateix 

aquesta conflictivitat, fins a tal punt que, cada servei es fa força insostenible. La setmana 

passada sense anar més lluny, i ve de lluny, la van muntar dos interns, un d’ells amb protocol 

de seguretat. En aquesta ocasió i després molts cops d’haver-la muntat, finalment va ser 

traslladat. El dissabte dia 1 de juny un altre intern es va aixecar en armes, fou sobre les 21:30h 

al departament del DERT. Un nou episodi que va acabar amb l’intern a la cel·la d’observació, 

funcionaris lesionats i alguns companys i companyes de la guàrdia sortint acabant el seu torn 

cap a les dotze de la nit. Per reduir al l’intern en qüestió es va tenir que entrar amb l’equip de 

mitjans coercitius i el protocol establert, tot i així, l’intern es va llençar a sobre dels funcionaris 

per a agredir-los al coll i altres parts vulnerables del cos, fins que aquest intern va caure a terra 

i començà a mossegar i agredir a les cames dels companys. Finalment va ser reduir i conduit a 

la cel·la d’observació on fou lligat amb les manilles psiquiàtriques. Minuts més tard aconseguia 

treure’s el matalàs i obligar als funcionaris a entrar per tornar a ficar el  matalàs al seu lloc, sota 

el cos de l’intern. Amb tot l’intern es va autolesionar a la cara i front al colpejar-se contra la 

base del llit. El cap de serveis avisar al comandament d’incidències al qual informar dels fets. El 

director del centre, d’incidències, es va personar al centre sobre les 23:30h i va parlar amb 

l’intern, escoltar les seves demandes i negociar amb ell per restablir-lo a la normalitat. L’intern 

accedir a ser curat pel metge de guàrdia, advertint que si el punxaven la tornaria a muntar, el 

metge accedir a la seva petició. Se li va donar una cigarreta i va ser retornar a la cel·la 

d’observació com si no hagués passat res de res. Davant d’aquests fets i del bucle constant en 

el qual estem immersos, quan cada vegada que un intern vol aconseguir alguna cosa i munta la 

de “Sant Quintin” fins obtenir el que vol, i ho aconsegueix gràcies a la direcció o del 

comandament d’incidències de torn. Ens preguntem els professionals que fem la nostra feina, 

de que serveix exposar-nos a rebre agressions i sortir mal parats, quan la benevolència del 

centre ens deixa en evidencia i els interns amb els ànims ben pujats. És de rebut que el servei 

sanitari no pugui fer res davant les amenaces d’un intern , quan la seva integritat física estigui 

en perill? per a administrar-li un calmant per a tranquil·litzar-lo i no s’autolesioni? És de rebut 

cedir davant les demandes dels interns? El dissabte i gràcies a la professionalitat dels 

companys/es i dels caps de serveis, les coses no van anar a més, amb tot, algun funcionari en 

va sortir lesionat, la qual cosa no vol dir tinguem que estar exposats constantment a que ens 

lesionin per una mala gestió des de les direccions, tant de Barcelona com d’aquí. Desitgem i 

demanem que es prenguin millors mesures en un futur, el DERT és un volcà a punt d’esclatar i 

en alguns mòduls es va pel mateix camí. DINS DE POC TEMPS TINDREM UNA NOVA 

MALALTIA “BURN-OUT” RECONEGUDA  PER L’ORGANIZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUD, LA 

D’ESTAR CREMATS. 

Seguirem informant. 
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