
 

 

 

DIVENDRES NEGRE: ENVOLTEM LA CONSELLERIA!!! 

 

El proper divendres 5, a les 08:00 al Departament d’Interior, tindrà 

lloc l’últim Consell de Policia, un ens que, en aquesta legislatura 

exprés, només ha servit per comunicar retallades i retrocedir les 

condicions laborals, materials i socials de tot el col·lectiu de 

Moss@s.  

El President del Consell –el Conseller d’Interior Puig- passarà a la 

història com el pitjor Conseller del Cos de Mossos. Per aquest motiu, 

aquest divendres 5 d'octubre, els delegats del CAT i tot aquell que 

s’afegeixi, estarem a les 07:45 al Dep. d'Interior per envoltar la 

conselleria i penjar-hi un gran crespó negre en senyal de dol per la 

mort de la seguretat pública de Catalunya, la nefasta gestió dels 

recursos humans i materials, i la nul·la sensibilitat dels polítics 

que hi treballen per aconseguir una seguretat pública digna del poble 

que representen i al qual hem de servir. 
 

 
 

Aquest proper divendres és negre, com ho és el present i el futur que 

ens espera. Per això, tots els que hi anem vestirem de negre, com a 

símbol de la pèrdua dels Serveis Públics. 
 

Aquesta acció, s’emmarca dins el procés de mobilitzacions que 

s’intensificaran durant tot el que queda d’any i el 2013, fins que hi 

hagi una clara voluntat –del proper executiu- de restablir els nostres 

drets laborals i llibertats.  El camí és llarg, però no defugirem en 

mantindre viva la flama de la reivindicació fins que una gran majoria 

del Col·lectiu se n’adoni que individualment no som res, que hem de 

trencar el cercle de desmotivació, resignació i desmobilització a la 

qual ens intenta conduir el sindicalisme institucional.  

Si anem sumant esforços, si lluitem, serem dignes de la professió de 

la qual som professionals. 
 

SALUT! 

 

PD: Que la foscor del panorama no ens impedeixi enarborar la bandera 

negra de lluita. 


