
 

A/ Xavier MARTORELL i VILLALOBOS, Director General de Seguretat Ciutadana. 

 

ASSUMPTE: “ Legionel·la al Centre Penitenciari de Can Brians.” 

Sr., hem pogut saber a través de la premsa que el proppassat divendres dia 11 de maig 
es va detectar un cas de legionel·la en un intern del Centre Penitenciari de Can Brians, el 
qual va ser traslladat a l’Hospital Penitenciari de Terrassa per una unitat de suport 
penitenciari d’aquest Cos. 

Cal destacar que ni mossos ni organitzacions sindicals hem estat informats oficialment 
sobre l’afer. Que els mossos que van fer el trasllat tampoc en van estar informats i, per 
tant, tampoc van adoptar cap precaució. Que no tenim coneixement que s’hagi procedit a 
inspeccionar i desinfectar, si és el cas, les instal·lacions on presten servei els Mossos 
d’Esquadra. Que aquesta desinformació i manca de previsió ha causat força malestar 
entre els afectats. 

  

Per tot això, LI DEMANEM, 

- Que mitjançant els sistemes que procedeixi s’informi als agents que hagin de tenir 
contacte amb interns de centres penitenciaris sobre malalties infeccioses que 
tinguin aquests interns i que els puguin afectar dotant-los de les mesures de 
prevenció adequades. 

- Que en casos similars s’informi oficialment als mossos i a les organitzacions 
sindicals. 

- Que es procedeixi a una inspecció sanitària de les dependències policials del 
Centre Can Brians i es procedeixi a la seva desinfecció. 

  

Atentament, 

    

Enric ALSINA ILLA, S.G. del CAT. 

Barcelona a 16 de maig del 2.001. 



   

BROT DE LEGIONEL·LA A BRIANS 
Lamentablement, ens hem hagut d’assabentar per la premsa que un intern de Brians que 
havia estat traslladat per Mossos d’Esquadra, havia adquirit la legionel·la, qüestió que ha 
generat certa alarma social entre els mossos més directament afectats. El nostre 
delegat a Brians ja ha demanat una entrevista amb els responsables del 
centre per rebre’n una informació directa i completa, a més de fer 
diverses gestions d’informació. El sindicat també ha instat al DG per tal 
que s’inspeccionin les dependències policials del centre i es procedeixi 
a la seva desinfecció; per a que els agents que hagin d’estar en 
contacte amb interns siguin informats d’aquests tipus d’incidències per 
a prendre les oportunes precaucions i per a que en aquests casos 
s’informi oficialment als mossos i als sindicats. 

També volem dir-vos que, per la informació mèdica aconseguida, la legionel·la no 
s’encomana de persona a persona ni per la ingestió d’aigua 
contaminada, sinó que s’encomana per la respiració de vapor 
d’aigua, amb el qual, podem dir que el risc real pels agents que 
van efectuar el trasllat o pels companys de Brians no és 
directe de l’intern, sinó del fet que pugui haver-hi el bacteri en 
dependències policials i que d’aquí sigui adquirit, 
dependències que no ens consta que hagin estat 
inspeccionades encara. El més greu del cas, al nostre 
entendre, és la manca d’informació i de prevenció per part dels 
responsables jeràrquics o de la pròpia empresa.  

  

SALUT ! 

  

Barcelona a 16 de maig del 2.001. 


