
 

SUPORT A LA PLATAFORMA POLICIES INDIGNATS 
 

En data 1 d’agost hem rebut comunicació de la Plataforma Policies Indignats, creada per moss@s, 

MANIFEST ADREÇAT AL COL·LECTIU DE POLICIES 
 

Des del CAT veiem amb bons ulls tot el que ajudi a organitzar, canalitzar i lluitar contra les actuals 
polítiques neoliberals que d’una manera obsessiva tenen com a missió el desballestament de l’estat 
del benestar i la privatització de la seguretat pública. 
 

Així doncs, el sindiCAT troba amb bons ulls la vostra petició d’adhesió i col·laborarem amb 
propostes per tal de què la lluita tingui els seus fruits i si més no, que la batalla en cas de què es 
perdi s’hagi lluitat DIGNAMENT al costat del poble. 
Com a membres de les forces de seguretat sabem que la nostra posició és difícil, complicada i tot 
sovint contradictòria, som en un cos jeràrquic en el qual hi ha comandaments que troben en la 
repressió i la obediència cega a les ordres polítiques la seva manera de promocionar-se, és per 
aquest motiu que hem de ser curosos i impecables en la denúncia de les ordres arbitràries i il·legals. 
 

En aquesta mateixa línea, el sindiCAT de manera embrionària va crear un altaveu del col·lectiu per 
canalitzar l’emprenyamenta i la indignació en els primers mesos de la gran Crisi-Recessió-Depressió. 
Es veia a venir un retrocés fins aleshores 
mai pronosticat per ningú. La nostra línia 
sempre ha estat la transparència, la 
denúncia administrativa i penal, l’acció 
sindical sense interferències polítiques i la 
lluita aferrissada per la dignitat dels 
policies que han de ser un reflex d’una 
DEMOCRACIA REAL. Tal com dèiem en 
l’última editorial de l’Evolució, cal una RE-ACCIÓ, ja que el referent que se’ns acosta és Grècia i això 
no fa gràcia. 
 

Així doncs per començar, enllaçarem un banner de Policies Indignats a la nostra pàgina web, per 
què tots els afiliats/ades i simpatitzants tinguin coneixement d’aquesta Plataforma i puguin també 
col·laborar amb les accions que es considerin oportunes.  

            

 

            DICTADURA FINANCERA     POBLE INDIGNAT,  

                     GOBERNANTS TITELLES    POLICIA INDIGNADA!! 

 

               

 

Esperem properament tenir més contactes per concretar accions unificades de lluita en defensa del 

poble el qual en som servidors. 

 

CATalunya 8 d'agost de 2012 

http://www.facebook.com/notes/policies-indignats/manifest-adre%C3%A7at-al-collectiu-de-policies/266154016817970

