
 

 

 

ES FUNCIONARIS DE PRESONS ES PLANTEN DAVANT LA 

CRISIS DEL COVID-19. 

ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER EVITAR 

CONTAGIS SON INEXISTENTS. 

LA CONFIRMACIÓ D’UN CAS DE CONTAGI D’AHIR, LA 

MULTIPLICACIÓ DE CASOS SOSPITOSOS, I LA QUARANTENA 

DOMICILIÀRIA DE TOTA UNA GUÀRDIA DISPAREN LES 

DEMANDES DE MATERIAL I LA INDIGNACIÓ DE LES 

PLANTILLES. 

 

Funcionaris del centre penitenciari Brians 2 s’han plantat aquest matí negant-se 

a iniciar el torn laboral desprès del cas infectat pel Covid-19 detectat ahir, i que 

podria haver iniciat un vector de transmissió. La protesta ha durat poca estona i 

en cap cas ha alterat la vida normal dels interns, però ha obligat a la Direcció a 

presentar-se al centre i comprometre a cercar solucions per dotar-los de equips 

i material per protecció. 

Els funcionaris no disposen de cap material preventiu per evitar contagis, tot i 

els compromisos de la Secretaria de Mesures Penals, i de la pròpia Direcció del 

centre. Ahir el Comitè de Crisis va visitar el Centre quan es va confirmar aquest 

cas d’infecció, que al ser traslladat al Pavelló Hospitalari Penitenciari de 

Terrassa va posar en risc tota una guàrdia, que ara està en quarantena 

domiciliària. 

El Departament de Justícia va confirmar que tot estava controlat en reunió amb 

els agents socials el passat dimarts dia 10, però fins al divendres dia 13 no va 

arribar una instrucció concreta als centres que va precipitar els canvis, com, per 

exemple, que els interns en tercer grau passin a la modalitat de 86.4 del 

Reglament Penitenciari per tal que no hagin de retornar als centres i evitar 

possibles contagis, pernoctant als seus domicilis. Es van fer llavors més de 200 

revisions de la modalitat de vida a tota Catalunya. 

Per altra part, la antiga Unitat de Medi Semiobert de Brians 1 ha esdevingut en 

Unitat d’Ingressos del centre per separar els ingressos i els potencials casos 

detectats de la resta de població penitenciària i evitar contagis. Però el material 

lliurat per a la protecció dels casos sospitosos està caducat tal com va  



denunciar ahir el sindicat. Es tracten de mascaretes que es van adquirir en la 

crisis de la grip aviar i que van caducar el 2014. 

La imprevisió del Departament, i l’ocultació de la realitat ha posat en risc a tot 

un col·lectiu de professionals.  

La inutilitat i incapacitat  del Departament se suma a l’arrogància que ens té 

acostumats. 

IAC-CATAC estudia les accions legals a emprendre davant aquestes 

negligències. 
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