
 

 
 

 
Lamentem l´actitud d’ algun grup de bombers ahir al 
Parlament de Catalunya. En poc temps s´ha repetit la 
imatge de veure bombers enfrontant-se a agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra quan, recordem, som 
companys i, en cap cas, responsables de les 
retallades.  

 
Tenint encara recents les imatges dels anteriors incidents amb els bombers a la Conselleria 
d’ Interior, ens trobem que ahir, al Parlament, vàrem haver de patir escopinades, 
llançament d’ objectes, empentes i, fins i tot, algunes agressions per part dels 
bombers. Així, ahir els bombers que es manifestaven van intentar saltar-se la línia policial, 
treure les tanques amb el resultat final de quatre vehicles policials amb desperfectes i 
cinc agents de la BRIMO i un de l’ ARRO ferits. 
 
Defensem el dret a manifestació de tothom i, de fet, estem d’acord amb les protestes de 
Bombers perquè també són les nostres però creiem que aquestes protestes s’ han de 
fer sempre amb una actitud respectuosa i cívica i mai enfrontant a dos cossos tant 
necessaris per la societat per culpa de la mala gestió política. 
 
Dit això, tornem a repetir, tal i com ja vam dir el passat 14 de març, que alguns dels 
bombers que es manifestaven ahir van demostrar NO ENTENDRE RES i van caure 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 no és altra que les retallades que estem patint així 
com per danyar la imatge d’ ambdós cossos. 

Bombers i Mossos som víctimes d’ aquest espoli, de la 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, novament, siguin els propis companys qui 
se’ns  enfrontin. 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 ahir 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 i entenem que és el Conseller Espadaler el 
màxim responsable i qui, d’ una vegada per totes, hauria de reaccionar i abandonar 
aquesta deplorable sordesa institucional cap aquells que l’ únic que estem demanant 
és ser escoltats amb voluntat negociadora. 
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