
 
 

 

MANIFEST DE SUPORT ALS 
COMPANYS DE CIUTAT VELLA 

 
 
Mitjançant el present, des de la nostra organització sindical volem donar suport a tots 
els companys que treballen a Ciutat Vella i molt especialment als afectats per la difusió 
mediàtica d’una filmació esbiaixada i incompleta acompanyada d’una crítica injusta i 
una reacció inadequada per part del Departament d’Interior. 
D’aquesta filmació esbiaixada, no es pot extreure una intervenció desproporcionada. No 
es tracta d’una identificació ni d’una intervenció preventiva, sinó de la detenció de 
presumptes autors d’un delicte, persones potencialment perilloses. 
En moments com aquest és quan el Departament d’Interior hauria de valorar molt 
minuciosament la seva intervenció. Està en joc el prestigi i la imatge dels Mossos 
d’Esquadra i la reacció del Departament d’Interior acaba condicionant la percepció i el 
respecte dels ciutadans al nostre Cos, bàsic pel bon desenvolupament de la nostra tasca. 
Tanmateix, en aquest cas, no s’ha produït la reacció que, des del nostre punt de vista, 
hauria estat lògica: fer una indagació immediata i ràpida dels fets, constatar que 
l’actuació és correcte i defensar a la institució i als companys davant l’opinió pública. 
En lloc d’això, segons informa la premsa, s’ha obert una informació reservada, difonent 
aquest fet sense cap matisació, com volent dir: “ELS MOSSOS HAN ACTUAT 
MALAMENT, PERÒ NOSALTRES, ELS POLÍTICS, BON CIUTADÀ, ELS 
CORREGIREM” salvant així “els trastos” políticament parlant. 
Aquesta manera de procedir del Departament, en la nostra opinió, fa tant o més mal als 
membres d’aquest col·lectiu i a la institució com la difusió de les imatges en sí. Tant 
hagués costat als nostres responsables polítics i operatius donar la cara pels agents i la 
institució en els termes expressats en aquest manifest ? 
En qualsevol cas, estem segurs que la informació reservada oberta conclourà en la 
determinació de l’ajustament a dret de l’actuació dels companys, a la disposició dels 
quals estem per a tot allò que els calgui. 
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