
 

CP. Mas Enric  

D.G.: VIURE EN UN ALTRE MÓN, ARBITRARI I DISCORDANT 

 
Recentment, un greu incident a un mòdul del CPME acaba amb l’intern protagonista en aïllament 

provisional i ocupant una cel·la del DERT. Aquest, després de colpejar a un altre intern, s’encara, 

amenaça i intenta agredir, en primer lloc, al funcionari que en solitari intervé per separar-los i, 

seguidament, les amenaces i intent d’agressió també inclouen a la CUSI que apareix per auxiliar al 

funcionari. Les imminents agressions no es consumen gràcies a la intervenció d’un grup de 6 reclusos 

que s’interposen i subjecten a l’intern. Aquests aconsegueixen separar-lo fins l’arribada de més 

funcionaris al mòdul. 

 

L’Equip Multidisciplinar del mòdul valora la gravetat dels fets i trasllada a la direcció del Centre una 

proposta d’aplicació de primer grau, en la modalitat d’article 93. La Junta de Tractament recull la 

proposta i la trasllada a l’equip de classificació de la DG. 

 

Passats uns dies, l’intern es troba en art. 75 i al DERT esperant la resolució sobre la seva classificació. 

La resolució arriba i sorprèn tothom: manteniment de segon grau per considerar aquest fet com una 

conducta puntual de l’intern i derivació a salut mental. L’intern retorna a un mòdul de règim ordinari. 

 

ACAIP reconeix l’enorme professionalitat dels funcionaris participants. ACAIP coincideix amb la 

proposta de regressió de grau promoguda per l’EMD. ACAIP considera que la resolució de la DG és 

capritxosa, allunyada de la realitat i absolutament infundada. Com pot parlar-se d’un fet aïllat la 

trajectòria d’un intern de llarg recorregut a presó i amb diverses entrades als DERT en els darrers mesos 

i que acumula més de 6 sancions molt greus en el darrer any? Com pot la DG alleugerir la seva 

inconsistència i arbitrarietat, fent una deriva a salut mental d’un intern amb remots antecedents de 

residència en un departament psiquiàtric? Com si des del DERT no pogués fer-se –que ja es fa- una 

intervenció en salut mental ... Simplement sembla que l’oportuna aparició de  6 interns per contenir 

l’agressivitat del intern, i evitar així una més que possible agressió a funcionaris, fos part de 

l’argumentari de la DG per suavitzar el greu incident i normalitzar els fets. 

 

Davant les arbitrarietats de la DG, ACAIP encoratja a funcionaris de servei interior i personal de 

tractament a continuar amb la seva professionalitat, legalitat i independència en l’exercici de les seves 

actuacions i decisions. Des de l’executiva d’ACAIP es traslladarà queixa a la DGSP respecte la 

incongruent i desencertada decisió dels òrgans centrals de classificació. 
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