
 

Visita al Centre i entrevista amb la Directora el 07-08-2019 

El passat 7 d’agost de 2019 vam realitzar amb el Coordinador del Sindicat i el responsable de Riscos Laborals una visita al 

centre per parlar amb els companys que hi treballaven. Inicialment la nostra visita estava enfocada a informar-los del nou 

protocol d’agressions així com dels seus annexes i principalment el annex 6 que correspon al servei d’assessorament 

jurídic. Durant la visita hem observat que l’estat de crispació que es vivia amb la anterior direcció ha desaparegut gracies 

a la incorporació de la nova Directora. La plantilla agraeix aquest canvi i la tranquil·litat i estabilitat que ens ha aportat al 

centre. 

 

Visitem el Departament Especial per comprovar la situació actual del departament. Els companys ens comenten el canvi 

d’orientació de la càmera que ACAIP va denunciar a la Autoritat de protecció de dades i sobre la qual se’ns van donar la 

raó. També ens comenten que el nombre de primers graus ha disminuït ja que els espais que disposen no estan adequats 

per a la nova circular sobre els DERT. 

 

Després vam visitar Ingressos d’Homes per veure com es gestiona el volum de moviments que tenim com a centre 

preventiu. Ens informen que es fan tant els ingressos d’homes com de dones i que les dutxes no estan en les condicions 

adequades pel volum de gent que hi ha al departament. També es va parla sobre el fet de que el MRO continua tancat 

després de que les obres de reparació del departament hagin acabat ja fa dies. Ens proposen que es posi un cancell en el 

passadís entre el búnquer i les cel·les, per mes seguretat pels funcionaris de hi prestin servei. Indicar que ACAIP ja ha 

sol·licitat a la direcció que es posi aquest cancell. 

 

El següent departament a visitar va ser la UMS ja que es el que més ens preocupa degut a les diferents queixes que se’ns 

han fet arribar sobre diferents temes, com son: 

- L’autogestió de la medicació i la metadona des de les guixetes. 

- La difícil convivència entre homes i dones en un departament obert. 

- La manca de personal i especialment en els torns de nit. 

- La barreja de tercers graus amb segons en un mateix espai. 

Tots aquests punts se li varen comentar a la Directora, en una reunió prèvia, i ens va dir que ho contrastarà amb el 

coordinador del departament. Finalment es va visitar Infermeria d’Homes per saber com es gestiona la nova situació 

donada pel tancament d’Infermeria de Dones. 

 

Durant la reunió amb la Directora, Gemma Torres, se li van exposar una sèrie de temes, alguns relacionats amb els 

departaments que s’han visitat. Es va preguntar sobre el tema del cas de tuberculosis que es va produir el mes passat i 

ens informa que va haver descoordinació amb els serveis mèdics però que això no tornarà a succeir ja que s’ha redactar 

un protocol per als casos de tuberculosis. També es va parlar de la manca de personal a nivell de tot el centre i que molt 

ve donat pel gran nombre de baixes que es van disparar durant el temps en que estava l’anterior Direcció i que això 

provoca que no es pugui reobrir el MRO, que no es pugui habilitar el cinquè accés per a descarregar al quart accés i la 

possibilitat de reforçar la resta de departaments. També es va parlar del que va succeir en el MR3 amb el material 

didàctic i que s’han donat instruccions per al seu control, ja que es van trobar una tisora i uns tornavisos en possessió 

d’un intern d’aquest mòdul. Pel que fa al fet de que actualment no hi ha Subdirector d’Interior ens comenta la Directora 

que esta cercant un bon candidat, de la seva confiança, per a completar el seu equip directiu. 

 

Ens alegrem poder tenir una directiva amb la qual es pot parlar. Us seguirem informant. 
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