DIA DE LES ESQUADRES:
GRÀCIES PER VENDRE DISCURSOS LAMENTABLES

Uns 400 moss@s, de Terres de l'Ebre, Tarragona,
Lleida, Girona, de la Central, Metropolitanes i
Barcelona vam celebrar ahir el dia de les
Esquadres Alternatives davant de l'Auditori de
Barcelona. Vam explicar la realitat del Cos i tot
allò que la politicopolicia vol amagar. Vam
denunciar la pantomima del Sopar de Gala, el
mercadeig de les condecoracions que es
continuen atorgant a persones que res tenen a
veure amb el Cos Policial. Ahir vam posar noms i
cognoms als responsables de la crítica situació de la policia Mossos d'Esquadra. Així
mateix, també vam fer el merescut homenatge a tots aquells companys i companyes
que ens han deixat.
Nosaltres també volem fer agraïments públics:
GRÀCIES PRESIDENT MAS per haver tingut la poca vergonya d'assistir a l'Acte de les
Esquadres per demanar a tots els mossos i mosses que deixem de queixar-nos. S'ha de
tenir molta cara per fer una crida a la vocació davant la manca de recursos que ens
impossibiliten donar el servei públic de seguretat que la ciutadania mereix. Des de la seva
posició carregada de privilegis, no pot dir el que va dir als servidors públics, que posen en risc
la seva vida per garantir el servei públic de seguretat.
GRÀCIES CONSELLER ESPADALER I DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MANEL
PRAT per haver orquestrat un any més aquest teatret de les medalles i per haver prioritzat les
condecoracions a persones que res tenen a veure amb el món policial deixant al calaix
autèntiques actuacions policials meritòries. Gràcies per polititzar un dia que hauria de ser
nostre. Una curiosa manera de promoure la cohesió entre els membres del cos.
GRÀCIES COMISSARI TRAPERO per haver demanat perdó per les actuacions dels
mossos ja que això de ben segur que ajuda a que la ciutadania continuï creient en la
presumpció d'innocència dels companys i companyes imputats. Segur que d'aquesta manera
els jurats populars que s’han de pronunciar al respecte ho tindran una mica més clar.
I ARA SÍ, GRÀCIES A TOT EL COL·LECTIU, i molt especialment a tots aquells que heu
vingut, pel vostre suport. ENTRE TOTS SEGUIREM LLUITANT PERQUÈ LA NOSTRA VEU
S'ESCOLTI.
Catalunya, 29 d'abril de 2014

SPC

SME-CCOO

CAT

