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El darrer dia 28 d’abril vam tenir coneixement per una nota informativa de seguretat
de la  Secretaria  d’Estat  d’Institucions Penitenciàries d’unes amenaces gihadistes
contra la vida i la integritat física dels funcionaris penitenciaris. El fem al cas de les
mateixes.

La noticia es va fer ressò al diversos mitjans de comunicació digital i també ens van
arribar escrits avisant de les amenaces y recordant mesures de prevenció des de les
subdireccions de seguretat d’alguns centres penitenciaris d’arreu de l’estat.

En tot  el  dia 28,  no va arribar cap informació,  ni  recordatori  de les mesures de
seguretat  des de la  Conselleria  de  Justícia  als  seus treballadors  amenaçats.  La
preocupació de la plantilla va ser màxima per la informació que circulava sense que
cap  responsable  del  Departament  fes  una  intervenció,  avís  o  recordatori  de  les
mesures de seguretat al respecte,

L’integrisme islàmic ha tingut i malauradament manté forts arrels a Catalunya, per la
qual  cosa  no  es  poden  menystenir  aquestes  amenaces.   Els  funcionaris
penitenciaris som conscients del mon on treballem i dels riscos que assumim pel
desenvolupament del servei públic. El que no es de rebut es que passi mes d’un dia
des del coneixement de la noticia fina a l’emissió d’un minso comunicat per recordar
les mesures de seguretat, això es podia haver fet el mateix dia 28. 

Van  ser  els  sindicats  els  que  cerquessin  el  nivell  de  gravetat  de  l’amenaça
contactant amb els cossos i forces de seguretat de l’estat i amb la resta de sindicats
penitenciaris i policials, i posteriorment la tarda del dia 28 tranquil·litzar a la plantilla.

El  demanem que es prengui  la  seguretat  dels  funcionaris penitenciaris  com una
prioritat.  Les  amenaces  d’aquesta  naturalesa,  no  per  genèriques  son  menys
perilloses, i posen en el focus de l’atemptat a funcionaris civils que presten un servei
públic essencial. A més, ja ha imaginat, ni tan sols serien considerats agents de
l’autoritat  en  cas  d’atemptat.  El  preguem  també  revisi  els  seus  protocols  o
procediments interns per esbrinar el negligent retard en avisar la plantilla.

Atentament 

Carles Membrado
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