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REUNIÓ SITUACIÓ BRIANS-1
13-12-2018

FRACÀS TOTAL
TOTS ELS SINDICATS ENS
AIXEQUEM DE LA TAULA, DEIXANT
AL DTOR GRAL I AL SR.FONT EN EL
SEU BRIANS-1 DE CHAMPIONS
Per IAC-CATAC , la dita de que : “ no hi ha més cec que aquell que
no vol veure”, adquireix la seva màxima expressió en la persona del
director general, que a partir d' ara serà el màxim responsable del
que pugui passar en un centre com Brians-1, per mantenir en el
càrrec a un “incendiari” com el seu actual director, el Sr. Josep Font.
Als crits de “FONT DIMISSIÓ”, un centenar de treballadors del
CP.BRIANS-1, s' han concentrat davant de la porta de la DGSP al
carrer Aragó de BCN, per mostrar el seu rebuig a la nefasta gestió
del seu director
El malestar i indignació entre els treballadors del centre, no ha fet
més que creixer i esta causant un autèntic deteriorament molt greu
del clima laboral en el CP.Brians-1, que no creiem que sigui el més
adequat en un centre que ha hagut d’ afrontar un canvi organitzatiu i
funcional tan 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 psicòlogica del departament de
Justícia, que mostren que aquesta sensació de persecució de tota la
plantilla per part de la Direcció es 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.
Tornant a la crònica d' ahir, mentre els treballadors concentrats
protestaven, a la 10ª planta de l' edifici del Departament de Justícia
del carrer Aragó, tenia lloc una reunió entre Administració i sindicats,
amb presencia tambè de l' equip directiu del CP.Brians-1 i d' alguns
treballadors per la part social, per definir les “estrategies d' abordatge
de la situació de crisi al CP.Brians-1” (en paraules del propi director
general, a l' inici de la sessió).
Tots els sindicats hem intentat fer veure al director general que una
persona autoritària i prepotent, amb una falta d’ empatia total amb els
seus treballadors i una falta de respecte, per no dir odi, envers els
seus representants sindicals, sigui la persona més adequada per
continuar dirigint un centre tan important pel nostre sistema
penitenciari, com es Brians-1. De fet, ja el passat mes de juny, es
va donar una segona oportunitat a aquest equip directiu, a petició
de la pròpia direcció general, i amb la promesa de que es rectificaria
el cami seguit fins aleshores, i lluny d' això, s' ha produït un
agreujament de la situació a partir de l' estiu, que fan que actualment
tota la plantilla tingui un sentiment generalitzat de rebuig del Director.
Els sindicats hem deixat molt clar als responsables de la Direcció
General que la crisi de Brians-1 es irreconduible, sense un canvi
radical de la gestió en el mateix i que això es impossible amb el
manteniment del Sr.Josep Font, al capdavant de la direcció d' aquest
centre penitenciari.
Tambè tots els sindicats, hem exposat clarament al Director general
que la situació de Brians-1 pot ser insostenible a curt termini, ja que
la plantilla esta molt tocada moralment . Així mateix, li hem expressat
que trobem lamentable, el silenci mostrat per la DG, davant la
enesima campanya de difamació, en diferents mitjans de
comunicació, d' un personatge com l' Iñaki Rivera, un vell conegut ,
que porta + 30 anys, de difamació permanent del sistema penitenciari
català i dels professionals que hi treballen.
En resposta a aquesta darrera qüestio, el Director general ens ha dit
que no pensa fer-li el joc a l' Iñaki Rivera, que es el que ell voldria i
que ell, sempre ha defensat la professionalitat dels treballadors
penitenciaris, igual que la pròpia Consellera de Justícia. Igualment,
sempre ha destacat el gran esforç de la plantilla en la reconversió del
CP.Brians-1, de penats a preventius.
A partir d' aqui, tot ha estat una cortina de fum, per intentar fer-nos
veure que tot es una impressió falsa, que no hi ha cap persecució i

per això, el cap del servei d' inspecció , ens ha fet un repàs estadistic,
que segons ells ho demostra. Tambè ens ha dit, que fruït de les
visites del CPTT (Comite Europeu de Prevenció de les tortures, i els
tractes inhumans i degradants), un organisme oficial de l' UE, s' han
obert investigacions, per rebatre les denuncies i que això pot haver
creat certa confusió entre el personal.
Ara bé, el punt culminant de la reunió ha estat l' intervenció del
Sr.Font, que ha anat in crescendo, primer ha començat en to baix,
dient que tot es fruït d' una resistencia al canvi , però admetent que l'
intoxicació constant i les mentides poden generar un malestar real d'
alguns treballadors i que tot això fa mal a tothom als treballadors, als
directius i al propi centre, però que ell es la primera victima ja que
esta patint una campanya orquetrada d' amenaces.
Però poc a poc, ha anat perdent aquest to i finalment l' hi ha sortit el
seu taranna real, afirmant que tot son mentides i difamacions i que
el nivell de toxicitat es fruit de que “ la cadena de transmissió
jerarquica 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' oposen al
seu projecte de modernització, homologació i dignificació de
BRIANS-1
I fins aqui, el resum de la reunió, ja que atès que el Director general
ens ha deixat clar que no vol cessar al Sr. Font ni que dimiteixi, i que
manté la seva confiança en ell, per tirar endavant el projecte del
CP.Brians-1, no tenia cap sentit continuar amb la reunió i tots els
sindicats ens hem aixecat de la taula.
A PARTIR D' ARA NO QUEDA CAP MES SORTIDA QUE LA
MOBILITZACIÓ PERMANENT I LA DENUNCIA DE TOTES LES
IRREGULARITATS QUE ES PUGUIN PRODUIR AL CP.BRIANS-1.
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