
    
  

       BOMBERS CONTRA MOSSOS ? 
Els sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra 

volem expressar públicament la nostra més 

rotunda desaprovació i rebuig a les 

provocacions, insults i agressions que han 

patit els nostres companys a les portes de 

la Conselleria propiciades per un grup de 

manifestants del Cos de Bombers de la 

Generalitat. 

Avui dijous, els mossos d’esquadra han hagut de suportar una actitud impròpia, 

vergonyosa, intolerable i indigne d’uns irresponsables que formen part d’un cos 

professional que també vetlla per la seguretat de les persones i que, en representació del Cos 

de Bombers, han posat en risc la integritat física, amb exposició a productes químics inclosa, 

als nostres companys. 

Alguns dels bombers que es manifestaven avui han demostrat NO ENTENDRE RES i 

han caigut en l’error més desitjat pels dirigents de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya en veure’ns enfrontats. Un greu error que serveix per desviar l’autèntica 

problemàtica de TOTS/ES els empleats públics que estem patint les retallades. 

Bombers i Mossos estem patint retallades, manca d’ efectius, manca d’ equipament i, en més 

d’ una ocasió, hem fet front comú en diverses mobilitzacions. És per això que no es pot 

entendre que ara, siguin els propis companys qui ens agredeixin. Per tant, pensem que 

Bombers ha de fer docència a tots aquells que embruten amb impunitat l’ honorabilitat i 

reconeixement dels Cos de Bombers, i que com a servidors públics com som els mossos 

d’esquadra, el problema NO és la policia sinó els polítics que ens governen. 

Per altra banda, els sindicats sota-signants, considerem que la manifesta ineptitud del 

Departament d’ Interior a l’ hora de gestionar el conflicte obert que manté amb mossos i 

bombers, així com la seva clara manca de voluntat negociadora, acaba provocant imatges 

tant lamentables com les viscudes avui amb l’ enfrontament entre companys de feina. 

Aquest fet no fa més que fragmentar un pilar tant bàsic  en un estat democràtic com és la 

Seguretat Pública de Catalunya.  
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