SOLS DAVANT EL PERILL
Una vegada més els nostres comandaments fan seguir el
guió de la famosa pel·lícula de "Solo ante el peligro" a lo
Gary Cooper, i a part d’haver de patir les continues
retallades de l’administració, ara inventen per estalviar
diners, o per estalviar-se les queixes sobre la falta de
material (parc mòbil), el realitzar serveis amb una reducció
considerable de personal, de manera que serveis que abans
es feien amb 27 agents, ara el fan amb només 12, amb les
conseqüències grues que això comporta per l’agent que el
realitza, a l’haver d’estar més de 6 hores sense disposar de
relleu per poder anar al servei a fer les seves necessitats o
refrescar-te després d’una exposició contínua i directa al
sol.
Tanmateix els comandaments deuen pensar que mai passa
res, per la qual cosa en cas de enfrontament directe amb
algú o alguns ciutadans (ja siguin perquè van beguts o
algun altre motiu) aquests estan més sols que la una i no
disposem de suport per poder practicar ni tant sols una
detenció, com va passar en la passada edició del ral·li d’
Osona, del passat dia 6 de juliol.
Els nostres comandaments estan jugant amb la seguretat personal dels agents d’aquest cos de
policia i amb la seguretat de la resta de la ciutadania.
Aquesta retallada d’ efectius en serveis per estalviar se no se què, pot provocar conseqüències
greus, com les que van passar en el tràgic accident mortal durant el desenvolupament del 55è
trofeu Francesc Guillamet i Múrcia del passat dia 18 de març de 2012, aquí teniu l’enllaç amb la
informació:
http://www.emporda.info/sucessos/2012/03/18/mor-atropellada-ciclista-creuavasemafor-verd/161218.html
Aquestes pràctiques s’han denunciat al Cap de la Divisió de Trànsit, i esperem la seva resposta, la
qual comunicarem al col·lectiu.
Salut,
Francisco J. Sànchez
Delegat secció de trànsit CAT-ME trànsitcat@gmail.com
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