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El passat divendres 2 de setembre es va produir un greu incident al
mòdul 9 del nostre centre. Tres companys varen ser agredits en arriscar
la pròpia integritat física per mantenir-ne la d’un intern. Van haver
d’activar un codi 4 (motí), tot suportant empentes, cops i fins i tot un cop
amb un objecte contundent dirigit al cap d’un company que, sortosament,
es va quedar en “només” uns quants punts de sutura.
Des de la secció de CATAC al centre desitgem una ràpida i total
recuperació dels tres companys agredits, els felicitem per la seva
actuació impecable i els agraïm que ens hagin enorgullit amb la seva
feina.
Els fets que varen ocórrer al mòdul nou ens ratifiquen en la exigència que
fem de dotar als centres de suficient personal i que les condicions
d’interinatge siguin l’excepció i no la norma, com passa al CP Brians 2
durant l’època de vacances. Els companys agredits tenen una
experiència contrastada a interior (com acredita la seva actuació); la
resolució del conflicte del què us informem hagués estat encara molt més
desgraciada si se l’haguessin trobat companys amb tan sols uns dies
d’experiència i nul.la formació. Qui n’hauria respost?
Als principals interns implicats se’ls ha aplicat l’art. 93 i 94, però la seva
conducció encara no s’ha produït. Esperem que es prenguin les mesures
adients a la gravetat de la situació.
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El que no podem deixar passar per alt és la omissió del comandament
d’incidències del què entenem que és el seu deure: PERSONAR-SE al
centre, com molts ja sabreu, no va “poder venir”. Voldríem ser informats
sobre quin tipus de situació hauria de merèixer la presència del
comandament d’incidències.
Volem també que la direcció obri una reflexió sobre l’aplicació del famós
“Pla Funcional”; els principals protagonistes de l’amotinament són interns
amb historial conflictiu. Es trobaven a un mòdul d’especial caràcter
tractamental.
Des de CATAC-IAC estem a disposició dels companys afectats i, com
sempre, de qualsevol de vosaltres per continuar vetllant pels nostres
drets.
Salut.
Sant Esteve Ses Rovires, 5 de setembre de 2016
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