MÀXIMA PREOCUPACIÓ PEL 29M
Els policies encara tenim en la retina les imatges de fúria contra els agents del Cos Nacional de Policia,
agredits amb brutalitat per professionals de la violència el passat dissabte dia 22 de març a Madrid.
Primer de tot, VOLEM TRANSMETRE EL NOSTRE SUPORT AL CNP, ESPECIALMENT ALS
AGENTS DE LA UIP, DESITGEM UNA RÀPIDA RECUPERACIÓ PER TOTS ELS POLICIES
FERITS I CONDEMNEM QUALSEVOL ACTE DE VIOLÈNCIA COM ELS DE MADRID.
Per les novetats, explicacions i denúncies dels
sindicats (CNP) vers els gravíssims incidents
del 22M a Madrid, el col·lectiu, senyala a
Comandaments de l’especialitat d’Ordre
Públic i la DGP com a responsables de
dissenyar un operatiu amb interessos polítics i
partidistes per sobre de la seguretat pública i
de la integritat física dels agents de policia.
Recentment a Catalunya, el Parlament en Comissió d’Interior, per pressions d’una part social i per
interessos partidistes, ha instat a la DGP a
modificar el model d’Ordre Públic del Cos de
Mossos d’Esquadra. Tot i l’enorme despesa que
s’està fent per aquesta especialitat (BRIMO)
observem amb molta desconfiança el nou model
dissenyat per la Prefectura: implantació de
tècniques d’un alt risc pels agents, Canons de So
amb una operativitat dubtosa, fiascos amb
vehicles històrics com la tanqueta d’aigua i
d’altres canvis que hores d’ara són una incògnita
en quan l’eficàcia operativa.
Dissabte dia 29M a Barcelona, hi ha una convocatòria per fer una manifestació on s’insta a la
DESOBEDIÈNCIA entre altres indicacions de caràcter radical. Si sumem que aquests dies, després del
22M a Madrid, s’estan difonent per xarxes socials missatges que fomenten els atemptats contra els
policies, LA PREOCUPACIÓ PER LA SEGURETAT DELS AGENTS ÉS MÀXIMA.
PER TOT AIXÒ, DEMANEM A LA DGP I ELS COMANDAMENTS DELS MOSSOS SIGUIN
CUROSOS PER LA SEGURETAT DELS AGENTS, DOTIN DE TOTS ELS MITJANS I
EFECTIUS POSSIBLES I DISSENYIN UN OPERATIU VALENT, SENSE COMPLEXOS I
ALIENS A INTERESSOS POLÍTICS I/O PARTIDISTES.
El que va passar a Madrid, tot i la gravetat dels fets, pot ser un avís. Per tant, no ens podem refiar i què
després tinguem que lamentar resultats com els 67 agents ferits del CNP o pitjor, perdre companys per
obeir ordres covards o irresponsables.
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