Continuant amb l’esperit de la Marxa per la
Seguretat Pública (duta a terme el passat juliol de
2012), els sindicats CAT, SME-CCOO i SPC seguim
LLUITANT i aquesta vegada ho farem a Madrid a
la MANIFESTACIÓ POLICIAL del dia 17 de
novembre organitzada pels companys del SUP i
SIPE. Per tant, nosaltres també volem donar total
recolzament i sumar juntament amb els sindicats
policials de, CNP, ERZAINTZA, GC, PL, TOTS JUNTS PER LA DEFENSA DE LA SEGURETAT
PÚBLICA.
Així, diversos delegats dels tres sindicats anirem a Madrid per representar el nostre col·lectiu i per
participar en aquesta reivindicació de la mateixa manera que companys del CNP i GC van recolzar-nos
el dia que la Marxa va arribar a la Pl. St. Jaume de Barcelona (veure vídeo)
Per aquest motiu, dissabte 17 de novembre a les 11:00h els mossos també estarem manifestantnos per la Castellana de Madrid amb pancartes de MOSSOS EN LLUITA. Així, el nostre estimat
Director General de la Policia podrà comprovar si la Instrucció 13/2012 sobre la utilització de
distintius propis del CME es compleix o no, aquí, a Madrid, al món o al ciberespai (que també sembla
que volen tenir controlat).
Aprofitem per informar-vos que alguns anirem en cotxes compartits, com molts companys es
desplacen diàriament al lloc de treball, a diferència dels nostres GOVERNANTS d’exquisit gust i
plaers, que es desplacen, mengen i dormen com a MILIONARIS, (llobarros a 90€, viatges en
helicòpters, o la “dolce vita” d’ Artur Mas a Moscú a 1600 € la nit).
Els sindicats de la Policia Nacional SUP i SIPE ens han ofert la possibilitat d’ocupar places als
diferents autocars que sortiran des de les quatre províncies catalanes, per tant tots els mossos/es
que vulgueu assistir a la referida manifestació, només cal que us poseu en contacte amb el vostre
sindicat abans del dimecres 14 de novembre a les 14:00h per tal d’ efectuar la reserva. Ens han
comunicat que la sortida des de Barcelona serà divendres 16h sobre les 23:00 o 00:00.
CAT, SME-CCOO I SPC SEGUIM DEFENSANT AL NOSTRE COL·LECTIU PER
LA SEGURETAT PÚBLICA. MOSSOS EN LLUITA ABANS, ARA I SEMPRE
CONTRA UN FUTUR MOLT NEGRE.
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