Seguint la línia de denunciar l’ús que es fa
d’un servei públic com és la Policia de la
Generalitat
de
Catalunya
Mossos
d’Esquadra per un interès partidista o
privat, les darreres setmanes hem sabut de
fets que volem denunciar públicament en
aquest ComuniCAT.
Després dels fets de La Jonquera, on els
serveis del Tedax dels Mossos van evitar
malts majors, presumptament des de la
Prefactura del Cos s’ha ordenat presencia
24h a l’entorn del “Night Club
PARADISE”
Hi ha línies i estratègies de treball que són contradictòries, per un costat treballem i s’assignen
patrulles específiques de trànsit per lluitar contra la prostitució a les carreteres i per altra, vigilem i
salvaguardem els interessos de la prostitució dels Clubs Privats.
Si pels fets del Club Paradise de La Jonquera són de rellevant importància com per mantenir
patrulles les 24h, les unitats que són assignades han de ser com a mínim en nombre i medis
proporcional al perill que hem d'evitar i de moment no ho han estat. Si només volem donar
presència i imatge de vigilància, per això estan els professionals d’aquest servei com la seguretat
privada i no hem de restar patrulles del territori per salvaguardar els interessos privats.
Som POLICIES i estem al servei de tothom, ni més ni menys. Malauradament, com el Director
dels Serveis Territorials d’Interior a Girona Sr. Ballesta ha confirmat a premsa, hi ha hagut un
increment de robatoris a domicilis amb violència i, per suposat, no totes les cases gaudeixen de la
presència preventiva o vigilància de Mossos les 24h.
Si aquest servei de 24h de presència al Paradise és simplement presència, “panderetes,
simbombes i nadales” les fem a casa. Per contra, si per la perillositat dels fets i la informació que té
la policia requereix de la presència de mossos les 24h en la zona del Club, que aquest servei sigui
efectuat per efectius, medis i mitjans adients que garanteixin la màxima seguretat dels agents que
l’estan realitzant.
SALUT!!!
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