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Arriben temps durs a presons 
Cal unitat i resistència 

 
 

La situació generada amb la sortida de Junts del Govern aboca 
a un govern monocolor que cercarà suport puntuals a l’arc 
parlamentari. Es pràcticament impossible uns pressupostos 
generals per al 2023, fora d’un intercanvi de favors a Madrid 
amb els socialistes, la qual cosa dificulta la millora d’algunes 
polítiques, especialment en matèria de personal. 
 
A presons, el front Iridia-OSPDH-CPT-MCPT-Síndic de Greuges 
ens enfilarà de valent. Treballar a presons es converteix en una 
feina de altíssim risc personal i professional des de ja mateix. 
Els nous responsables de Podem - En Comú, entraran sota 
aquesta estela, recordeu que van votar fa una setmana per 
crear un grup de treball parlamentari sobre les contencions a 
presons. 
 
La persecució dels funcionaris estarà a l’ordre del dia, 
l’assetjament ideològic i els expedients es reprendran. Treballar 
en determinades unitats (drets, mòduls d’adaptació, 
psiquiàtrics etc) seran llocs de molt altíssima conflictivitat i de 
risc professional per expedients, sancions i persecucions del 
departament, que haurà de donar víctimes propiciatòries als 
seus socis extraparlamentaris. L’únic que guanya en aquest 

entorn es el sr Iñaki Rivera i els seus aliats.  
 
Les agressions als professionals que havien començat a 
disminuir, augmentaran molt ràpidament, ja que els interns 
consideraran que les agressions les sortiran gratis. 
 
Cap millora de pes en la línia de tallar les agressions s’ha posat 
en marxa, no som agents de l’autoritat ( i segurament ja no ho 
serem), els sprays de acció adequada no s’han implantat, així 
com tampoc la resta de mesures que es van presentar per els 
diferents sindicats. Ja no s’aplicaran cap d’elles. 



 
Es preveu a curt termini una reversió de totes les mesures 
posades en marxa per l’executiu sortint, especialment la 

retirada o modificació de la circular 1/2022, entre d’altres. 
 
El més que previsible increment de la conflictivitat penitenciari 
afegida a la reversió de les polítiques de contenció de la 
violència a les presons obligarà a un estat de hipervigilància dels 
professionals, que cada cop tindran menys recursos 
professionals i estaran sota l’ull del control ideologitzat 
d’aquestes organitzacions autodenominades de defensa dels 
drets humans. L’afectació de la salut mental dels professionals 
serà una de les més castigades en aquest context. 

 
Venen temps molt, però molt difícils, recomanem als 
professionals, unitat, bones defenses jurídiques, denuncia dels 
abusos i tractes de favor que observin, compliment escrupolós 
del reglament, demanar per escrit les ordres que considerin 
il·legals, deixar constància detallada per escrit de las situacions 
conflictives que visquin i observin, informar als seus sindicats 
de les situacions que considerin anormals per tal d’elevar les 
queixes oportunes, fins i tot per via judicial, i que comptin amb 
bones assegurances de nòmines.  
 

Potser algú considerarà exagerat aquesta anàlisis. Tan de bó 
tingui tota la raó, malauradament pensem que tot serà pitjor 
del que aquí presentem. 
 
Bona sort, company@s 
 


