
          

 

PERQUÈ ARA NO TOCA 
Demanem al SAP-UGT que deixi la política pels polít ics.  

ELS SINDICATS SIGNANTS D’AQUEST COMUNICAT, NO SECUN DEM LA 
CONVOCATÒRIA DE CONCENTRACIÓ QUE HA REALITZAT EL SA P-UGT PEL 
PROPER DIA 18, PER 5 MOTIUS:  

1.- Considerem que aquestes no són les formes  adequades de convocar una mobilització, en la 
que teòricament es pretén aconseguir unitat sindical. 

2.- Els moments actuals no són els més apropiats per realitzar convocatòries com aquesta. Els 
companys encausats en diversos casos penals, i els seus advocats , han demanat a tots els  
sindicats que fem el possible per mantenir la calma del col·lectiu i s’evitin els actes a la via 
pública, com el convocat pel SAP-UGT . 

3.- La totalitat dels sindicats representatius, a excepció del SAP-UGT, no volem realitzar actes 
cara a la galeria, amb un clar afany de protagonisme. Pels sindicats signants preval per sobre de 
tot, la defensa dels interessos dels nostres companys, amb els quals ens varem reunir fa 
escassament un mes, varem prendre una sèrie de compromisos, que el SAP-UGT trenca amb 
la convocatòria d’aquest acte . 

4.- A l’ultima reunió conjunta de tots els sindicats i companys, els dirigents del SAP-UGT van 
manifestar, una vegada més, que tenien instruccions d’impulsar una campanya de desg ast 
contra l’actual titular del Departament d’Interior,  mentre s’adreçava als dos afiliats seus, que 
tenien doble afiliació, comunicant-los que l'assegurança del  SAP-UGT no els cobria i, en 
conseqüència, els aconsellava que tramitessin la co bertura a altres sindicats on estaven 
afiliats .  

5.- Tots els sindicats signants considerem que, davant l’actual situació de crisi, que travessa el 
Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, és imprescindible mantenir la unitat 
sindical . Per tant instem al SAP-UGT, que deixi de fer estranyes maniobres polítiques, en 
benefici de tercers, i es sumi, un altre cop, a les accions conjuntes, i discretes, que s’acorden a la 
mesa on es coordinen les accions de tots sindicats. Ara, més que mai, tocaria unitat sindical.   

Per tot el que exposem, i perquè per sobre dels interessos particulars de cada organització, estan 
els dels companys als que ens devem, demanem a tot els membres del col·lectiu que no 
participi a l’acte convocat pel SAP-UGT,  per ser un acte amb un clar objectiu polític que, sens 
cap mena de dubte, perjudicarà les estratègies de la defensa dels companys.  

Tant mateix us demanem que resteu pendents de les noves que us farem arribar a través dels 
delegats, les webs i els comunicats conjunts, per tal de coordinar, de manera unitària qualsevol 
acte de caràcter unitari i consensuat amb els companys afectats.  
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