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Degut a les sistemàtiques declaracions del conseller 
mitjans de comunicació i/o al ple del Parlament des del sindiCAT respondrem i 
informarem a la ciutadania dels veritables perills d'una actitud irresponsable envers la 
gestió de la Força de Seguretat de Catalunya.
 

El que s’hauria d’avalar és que els c
irresponsables. No es pot privatitzar la seguretat pública i menys delegar
ciutadans que paguen impostos per tenir

De moment ahir al Parlament
 
LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE L A GENERALITAT

El conseller d'Interior avala que els 
ciutadans organitzin patrulles
La «irresponsable i perillosa» mesura alarma l'oposició i 
sindicats i experts policials 

Els Mossos instrueixen pagesos de Lleida perquè siguin els 
«ulls de la policia» al camp 
Dijous, 23 de febrer del 2012  
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/conseller

ciutadans-organitzin-patrulles

 "Estam
Puig

http://elpais.com/diario/2011/01/27/catalunya/1296094039_850215.html

Un grupo fascista ofrece patrullas ciudadanas en 

La fiscalía de Milán investiga las 

http://elpais.com/diario/2009/06/15/internacional/1245016809_850215.html

 

CATalunya 23 de febrer de 2012

PARTES" DE GUERRA :  
PUIGpallassades (I) 

les sistemàtiques declaracions del conseller d'Interior , Felip Puig, 
mitjans de comunicació i/o al ple del Parlament des del sindiCAT respondrem i 
informarem a la ciutadania dels veritables perills d'una actitud irresponsable envers la 
gestió de la Força de Seguretat de Catalunya. 

El que s’hauria d’avalar és que els ciutadans s’organitzessin per controlar els polítics 
. No es pot privatitzar la seguretat pública i menys delegar

ciutadans que paguen impostos per tenir un serveis públics de qualitat.
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El conseller d'Interior avala que els 
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La «irresponsable i perillosa» mesura alarma l'oposició i 

Els Mossos instrueixen pagesos de Lleida perquè siguin els 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/conseller-dinterior-avala-que-els-
patrulles-1441141 

 

fa un any... 
 

"Estamos en una economía de guerra", espetó 
Puig durante la reunión del Consejo de la Policía 

http://elpais.com/diario/2011/01/27/catalunya/1296094039_850215.html
 

en compte… 
 

Un grupo fascista ofrece patrullas ciudadanas en 
Italia 

La fiscalía de Milán investiga las llamadas 'rondas negras' de seguridad
2009) 

http://elpais.com/diario/2009/06/15/internacional/1245016809_850215.html 

de 2012 

d'Interior , Felip Puig, davant els 
mitjans de comunicació i/o al ple del Parlament des del sindiCAT respondrem i 
informarem a la ciutadania dels veritables perills d'una actitud irresponsable envers la 

iutadans s’organitzessin per controlar els polítics 
. No es pot privatitzar la seguretat pública i menys delegar-la als propis 

un serveis públics de qualitat. 

s en una economía de guerra", espetó 
durante la reunión del Consejo de la Policía (gener 2011) 

http://elpais.com/diario/2011/01/27/catalunya/1296094039_850215.html  

Un grupo fascista ofrece patrullas ciudadanas en 

llamadas 'rondas negras' de seguridad (juny 

 


