
 

 

 

No esteu jugant amb Playmobils recanviables. 
SOM POLICIES i SOM PERSONES!!! 

 
 

Després del greu incident, tiroteig iniciat en el Ripollès que va acabar al Berguedà amb el 

presumpte delinqüent mort, un mosso ferit per arma de foc, així com molts danys materials en 

vehicles policials i particulars, tot i lamentar els resultats, hores d’ara podem dir que la cosa podria 

haver estat molt i molt pitjor. 

En incidents com aquest, ratifiquem la necessitat d’armilles, formació, efectius i vehicles, que tot 

plegat, podrien ajudar a una millor resolució dels incidents, però aquest comunicat, no és en clau 

reivindicatiu, si no és una directa denúncia a la mala coordinació i desinformació dels fets. 

No és la primera vegada que els mossos que estan de torn o entren a treballar no se’ls informa de 

les novetats rellevants del que ha o està passant en la seva comarca o limítrofes, amb el perill de 

realitzar un servei ordinari i durant aquest, poder coincidir amb el perill que no se l’hi ha informat, 

amb resultats irreparables. Fa temps que passen aquestes descoordinacions i desinformacions, fa 

temps que els mossos les denuncien als seus superiors, però tornen a passar i algun dia hi haurà 

una víctima com a conseqüència d’aquesta nefasta praxis massa estesa en aquest Cos.  

Aquesta vegada podem situar, segons informacions fidedignes, que els fets greus del que estava 

passant al Ripollès i Berguedà, al menys els escamots de matí de trànsit Girona no se’ls va 

informar. Per més gravetat, en el brífing de la tarda (14h) no s’informa tampoc, tenint que ser un 

mosso que pregunta al seu superior (sergent), si eren certes les informacions que rebia via 

WhatsApp en referència els tirotejos...  

A què estem jugant? Ens omplim la boca de policia integral i del que menys ens preocupem 

és dels propis policies... 

Siguem seriosos, no juguem amb la integritat de les persones i treballem amb professionalitat, 

maximitzem les prioritats en la seguretat dels Mossos i deixem de banda el greix institucional, la 

parafernàlia política i les tonteries banals que tant de malts de cap ens porta.  

 

Aquest matí aprofitant la reunió amb els Caps de RPC i sindicats, se l’hi ha traslladat aquesta 

queixa al Comissari, el qual ha respost que segons les seves informacions, a la RPC no hi havia 

hagut desinformació. També farem el mateix a la propera reunió de RPGI.  

 

Per acabar, vull donar ànims i suport a tots els companys i companyes que van estar en el tiroteig, 

són moments difícils, de dubtes i desconfiances, per això, no dubteu en posar-vos en contacte amb 

el CAT-ME per tot allò que necessiteu.  
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http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/reunioRPC1307.pdf

