
 

 

COMISSARIES DE POLICIA O DEIXALLERIES, 

CLAVEGUERES O FUMADORS DE MARIHUANA? 

 
Ja són masses les queixes que rebem per part de molts companys per el patètic estat de les 
comissaries i més per les condicions que hem de patir dia a dia arreu de Catalunya: el desgast que 
no té cap manteniment, cadires irrecuperables, pudors de clavegueram, rates i paneroles formant 
part de l’entorn, com si fossin ja de la família i ara com cada any per la recol·lecta de plantes de 
marihuana ens obliguen a inhalar farum com si estiguéssim en un fumador.  
 
Deixant de banda la ironia, tot i que són veritats com temples, volem que la societat de 
Catalunya sàpiga que els demanem disculpes i que tenim vergonya aliena de tenir que rebre’ls 
i oferir-los el pèssim estat que ens fan tenir les comissaries, les pudors insuportables que són 
notòries i la convivència amb rosegadors i d’altres especies autòctones de la zona. També 
volem que sàpiguen que en cap cas tampoc és voluntat del Mosso patrullar en vehicles bruts 
que transmeten una imatge llunyana de la nostra professionalitat. 
 
Per això: 
 

 Denunciem que per retallades en manteniment i neteja de comissaries, l’acumulació de 
deixalles, especialment en menjadors és insostenible, i la brutícia en WC, dutxes i 
vestidors arriba a preocupants nivells d’higiene.  

 El mobiliari, especialment de cadires és vergonyós. 

 Denunciem la manca d’espais adequats per guardar en òptimes condicions els comisos 
de plantes de marihuana fins la seva destrucció.  

 Volem una actuació severa per la desaparició de  rates i altres plagues que 
periòdicament ens visiten. 
 
        

 
Les retallades en neteja o sigui en higiene en l’entorn de treball és de fins el 30% segons 
l’administració, els podem assegurar que en els nostres llocs de treball s’ha notat una 
davallada molt important en neteja. Com sempre si aquestes molèsties les haguessin de patir els 
responsables de la DGP o el propi departament d’Interior, al minut ú, ja no es parlarien i serien 
història. Però com què són problemes domèstics de la plebe, i d’afectació al poble, tenim l’obligació 
de suportar-les amb  MOLTA IL·LUSIÓ a canvi dels privilegis que tenim per treballar de Policia.   
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