
 

 

 

 

 

Deficiències al CP de Tarragona 
 

El dia 7 de maig el delegat del CAT a Tarragona va realitzar visita a les dependències 
del Centre Penitenciari de Tarragona per tal d’informar-se de l’estat dels companys 
després dels fet ocorreguts el dia 6 de maig. 
 
Un cop més, tot i les reiterades denúncies que s’han fet al respecte, vam copsar que 
les condicions i el material amb el que treballen els companys son obsolets, les 
càmeres i els monitors són totalment arcaics, alguns en blanc i negre i amb distorsions 
al centre de la pantalla, les estances pareixen de l’Àfrica. Afegir que per a realitzar les 
rondes amb vehicle o efectuar algun servei perimetral han de tenir amb compte les 
direccions prohibides dels carrers que envolten el C.P minimitzant l'eficàcia que aquest 
pugui tenir, escamots amb manca d'efectius, serveis obsolets, etc. 
 
Un cop a les dependències, vaig demanar autorització per poder realitzar fotos del 
material, em van anar passant d’un càrrec a un altre fins arribar al director del centre 
penitenciari el qual, desprès d’unes quantes trucades, em va dir que no tenia 
autorització per realitzar les fotos al material. Aquí es demostra l’opacitat que té 
l’Administració davant les veritats amb les que ens toca treballar el dia a dia. 
  
Des del sindicat tornarem a reclamar realitzar garites i no vigilància del carrer, ja que 
amb la instal·lació d’unes xarxes es pot evitar el llançament d’objectes a l’interior del 
C.P.  
 
També demanarem reforçar els escamots del C.P Tarragona ja que  els mínim actuals 
són  insuficients, no temporalment  com ara esta  passant a causa dels incidents 
ocorreguts. 
 
Per últim, ja que el nou C.P Tarragona s'ha acabat demanarem que s’accelerin els 
tràmits per al seu trasllat.  
 
 
Pere Casanova Vicente. Delegat del CAT a la RPCT i RPTE 
 
 
Catalunya, 10 de maig de 2013 

 

 


