PLENA IMPLICACIÓ I EXEMPLARITAT DELS MOSSOS A
LLEIDA, TOT I LES NECESSITATS QUE PATIM
Després de la múltiple agressió que va haver-hi
ahir a Lleida, els Mossos d’Esquadra s’estan
bolcant en la identificació i la detenció de
l’agressor. La resposta del col·lectiu ha estat
exemplar davant de l’incident, presentant-se
agents voluntaris que estaven fora de servei.
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Sens dubte, en moments delicats com aquest, la
professionalitat de molts impregnada de vocació,
implicació i solidaritat s'uneix al sentiment de
pertinença i el deure d'ajudar als qui ho necessiten.

Cal esmentar que en aquest Cos sempre intentem estar a l'alçada de les
circumstàncies i ser capaços de conviure amb les adversitats dels polítics i dels
comandaments incompetents. En les nostres mans, ens deleguen la responsabilitat de
la Seguretat Pública i la resolució d’incidents greus com el que ens trobem avui a Lleida,
amb les greus necessitats que pateixen els Mossos d’Esquadra per culpa dels de sempre.
Una evidència més d'integritat policial enfront les desconsideracions, restriccions,
desproteccions, manca de recursos, fiscalitzacions, pèrdues de condicions laborals,
incompetències i menyspreu als agents del Cos de Mossos d'Esquadra. Ahir i avui:
-

En la recerca de l’agressor a Lleida, els agents actuants segueixen treballant sense
les eines d’autoprotecció personal (armilles i guants anti-talls).

-

Continuem amb manca de vehicles, tot i la performance de la DGP i la Prefectura que
van firar-se la setmana passada davant la premsa.

-

Els mossos a Lleida treballen sense la cobertura òptima de la xarxa Rescat, per tant
les comunicacions entre les patrulles i la Sala de Coordinació poden ser defectuoses
amb el risc que comporta pels agents actuants.

Estem farts de veure com davant les necessitats de la societat i amb el sobre esforç
dels agents que treballen el carrer, s'afegeixen al carro els incompetents. Aquells
que ens embruten el Cos, ens treuen drets, ens retallen recursos, els que decideixen
el nostre futur, els que manipulen les nostres vides laborals i personals. Paràsits
amb responsabilitats.
Catalunya pot sentir orgull dels seus policies, que tot i les irresponsables retallades
que ens imposa el Govern dels Pitjors, els mossos dignifiquen la professió.
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