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2 març de 2018, agressió a un company en el MR2 
 

Com no pot ser d’altra manera, lamentem profundament l’agressió rebuda a cops de puny per part d’un 

intern al nostre company el passat divendres i que, tenint en compte el que ens explica el company, li 

suposaran força mesos de baixa per “accident laboral”. Així mateix demanem a la direcció del centre 

que sigui el màxim de contundent en les seva proposta de classificació de l’intern. Després d’uns fets 

tant greus com els succeïts, no pot haver-hi cap titubeig. A la vegada, no entendríem per part del jutjat 

que pertoqui cap altra sentència que no fos condemnatòria per agressió a un empleat públic (ja que 

segueixen existint partits polítics obstinats a no reconèixer el nostre caràcter d’agent de l’autoritat). És 

per això que parlem en entrecomillat d’”accident laboral”, perquè poc tenen aquest fets d’accident i 

molt de violenta i ferotge agressió a un company en l’exercici de les seves funcions. 

 

Malgrat l’escandalosa tendència dels darrers anys a l’alça en agressions a funcionaris en el conjunt de 

centres penitenciaris, el CPME semblava viure una realitat a banda ja que era el centre de Catalunya 

amb menor número d’agressions (any 2017), exceptuant CPO2. 

 

Si les agressions fossin considerades un ítem a ponderar el nivell de funcionament d’un Centre, 

considerem que els reptes del 2017 (obertura de 4 mòduls amb l’arribada i adaptació de personal nou al 

centre) s’han superat amb molt bona nota. I això és mèrit de tots, i ens hem de felicitar per la feina feta 

i ben feta. 

 

No obstant, el present i el futur ens deparen nous reptes. El cas del dia 2 de març no és únic. A principis 

de febrer una agressió a un funcionari de la infermeria, amb un desenllaç sortosament afortunat. Fa 10 

dies un altre intern en el moment de marxar de conducció va intentar agredir un company al DERT, fou 

la perícia d’un altre funcionari qui ho va impedir.  

 

ACAIP demana a la direcció màxima cautela i rigorositat. La direcció ha de fer autocrítica i detectar les 

mancances del Centre. De la reflexió, molt probablement la direcció coincidirà amb nosaltres que 

sovint les faltes de respecte dels interns al CPME són un fet reiteratiu i normal vers els seus 

professionals. I això no pot acceptar-se, s’ha de combatre activament. Cal que tots tinguem ben clar que 

si un centre penitenciari no es regeix en el respecte vers els seus treballadors, aquesta sensació 

d’impunitat és el primer pas a noves i indesitjades agressions. El centre, i en concret la comissió 

disciplinària, ha de ser impecable amb la classificació de les faltes i la proporcionalitat de les sancions. 

No són de rebut usuals pràctiques d’acumulació de dies de PPAR o de sancions d’aïllament en cel·la de 

cap de setmana, per tal de que les faltes comeses perjudiquin al mínim l’infractor. Aquestes pràctiques 

generen sensació d’impunitat, que incomplir deures o faltar al respecte no té conseqüències. I aquest és 

un aspecte en que la direcció no pot tenir dubtes.  

 

Si les xifres d’agressions a treballadors del 2017 al CPME varen ser les més baixes a Catalunya, de tots 

depèn, i cadascú en la seva responsabilitat, que així continuïn sent. 
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