PREOCUPATS PER L'IRRESPONSABLE PLA D’ESTIU
DE MOSSOS D’ESQUADRA
La TRISINDICAL, en cada reunió amb el Departament, Comissió de Treball, Comitè de
Seguretat i Salut, Consell de la Policia i fins i tot en reunions amb els Caps Regionals, hem
mostrat la nostra preocupació pel PLA D’ESTIU.
Un Pla d’Estiu dissenyat per la Prefectura sota la manca d’efectius que pateix el Cos de
Mossos arreu del territori i que queda en evidència en zones d’estiueig i oci, on els
incidents es multipliquen.
La solució que dóna la Prefectura, és enviar unitats d’ARRO
i BRIMO, que són desplaçades d’arreu de Catalunya a
aquestes zones costaneres en un horari molt determinat.
En principi, i sobre el paper, els queda collonut el Pla d’Estiu
que dissenyen, però la realitat és molt més que un simple
informe. La realitat és que els qui acaben patint
especialment la manca d’efectius són els agents de les
ABPs costaneres, però també els efectius d’ARRO i BRIMO -que fan milers de quilòmetres
setmanals-, les pròpies Regions Policials que cedeixen les ARRO i, com no, la Seguretat
Pública de Catalunya.
La Prefectura pot vendre "normalitat i control" de la Seguretat Pública a les zones
d'actuació pel Pla d’Estiu, però el perill és present i latent, doncs ja hi ha hagut diversos
mossos ferits, amb fets molt directament relacionats amb la falta d’efectius i la manca de
material necessari per afrontar incidents violents (http://elsindi.cat/pdf/comunicats/taser.pdf)
Un exemple del defectuós Pla d’Estiu és el que passa cada dissabte i diumenge per la
zona de l’estació de Blanes. El dissabte 19, es va realitzar un ostentós i mediàtic dispositiu
de seguretat per identificar, escorcollar i controlar els joves que arribaven en tren a la
població.
Les
càmeres
de
TV3
n’eren
testimonis
de
l’operatiu
http://www.tv3.cat/videos/5182471/Controls-de-mossos-estacio-tren-Blanes-a-joves-quevan-a-zona-oci-nocturn. Passades només unes poques hores, l’operatiu policial Pla d’Estiu
(com cada dissabte i diumenge) es va donar per finalitzat. A les 05:00h la única patrulla
existent a l’ABP de Blanes va haver de fer front als aldarulls, baralles i actes vandàlics a
l’estació de Rodalies de Blanes i voltants. La patrulla actuant va haver de rebre suport de la
Policia Local, la Seguretat Privada de Rodalies (que reforça el seu servei), els agents
d’OAC, el Caporal d’incidències i el Sergent sortint del torn de nit, per evitar lamentar més
ferits.
Aquest és un exemple que deriva del meravellós Pla d’Estiu de la Prefectura que, en forma
de documentals edulcorats, ven a la societat catalana una Seguretat Pública que és falsa.
La ciutadania i els policies estem desprotegits per la manca d’efectius i mitjans que pateix
el Cos de Mossos d’Esquadra per les irresponsables previsions i retallades.
Esperem que si malauradament hem de lamentar més desgràcies, siguin valents i
assumeixin les responsabilitats, com també creiem que seria molt irrespectuós vers els
companys ferits, que surti el comandament de torn, com va passar l’any passat,
congratulant-se per l’èxit del Pla d’Estiu.
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