"PARTES" DE GUERRA:
PUIGpallassades (II)
No ho ha pogut evitar, ho ha tornat a fer, en Puig i la seva incontinència verbal han fet
servir el nom de Moss@s en va, en la seva peculiar batalla per superar-se a si mateix en
les PUIGpallassades.
Tal com vàrem comunicar al Col·lectiu,

http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/PUIGpallassades1.pdf,

"Degut a les sistemàtiques declaracions del conseller davant els mitjans de comunicació i/o al ple
del Parlament, des del sindiCAT respondrem i informarem a la ciutadania dels veritables perills
d'una actitud irresponsable envers la gestió de la Força de Seguretat de Catalunya. El que s’hauria
d’avalar és que els ciutadans s’organitzessin per controlar els polítics irresponsables".

Informem al Col·lectiu que:
*les declaracions fetes pel conseller Puig en el marc del congrés del sindicat majoritari
dels comandaments de l’escala superior, SICME, no representen el sentiment i la
professionalitat del Col·lectiu.
*que si un sindicat de mossos es deixa humiliar i trepitjar en el seu propi congrés això
vol dir que les ordres que puguin donar els seus afiliats&comandaments són corretges
de transmissió política i, per tant, de dubtosa legalitat.
*lamentem la contrarèplica que han fet els sindicats de CNP, SUP i CEP, si tenen ganes
de detenir que investiguin i detinguin els delinqüents que ens han abocat a aquesta
crisi i ens deixin fer als moss@s el que hem de fer!
El CAT mitjançant el seu portaveu ha manifestat a la premsa:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/18/catalunya/1350563337_152815.html

És indigne que el Conseller utilitzi aquest tipus de declaracions per tapar, no reconèixer
i desviar l'atenció del malestar del col·lectiu del CME, les mancances i les condicions
laborals.

MOSS@S MOBILITZATS - MOSS@S EN LLUITA!!!

CATalunya, 19 d'octubre de 2012

"PARTES" DE GUERRA:

PUIGpallassades (I)
Degut a les sistemàtiques declaracions del conseller d'Interior , Felip Puig, davant els
mitjans de comunicació i/o al ple del Parlament des del sindiCAT respondrem i
informarem a la ciutadania dels veritables perills d'una actitud irresponsable envers la
gestió de la Força de Seguretat de Catalunya.
El que s’hauria d’avalar és que els ciutadans s’organitzessin per controlar els polítics
irresponsables. No es pot privatitzar la seguretat pública i menys delegar-la als propis
ciutadans que paguen impostos per tenir un serveis públics de qualitat.

De moment ahir al Parlament...
LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA GENERALITAT

El conseller d'Interior avala que els
ciutadans organitzin patrulles
La «irresponsable i perillosa» mesura alarma l'oposició i
sindicats i experts policials
Els Mossos instrueixen pagesos de Lleida perquè siguin els
«ulls de la policia» al camp
Dijous, 23 de febrer del 2012
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/conseller-dinterior-avala-que-elsciutadans-organitzin-patrulles-1441141

fa un any...
"Estamos en una economía de guerra", espetó
Puig durante la reunión del Consejo de la Policía (gener 2011)
http://elpais.com/diario/2011/01/27/catalunya/1296094039_850215.html

en compte…
Un grupo fascista ofrece patrullas ciudadanas en
Italia
La fiscalía de Milán investiga las llamadas 'rondas negras' de seguridad (juny
2009)
http://elpais.com/diario/2009/06/15/internacional/1245016809_850215.html

CATalunya 23 de febrer de 2012

