Comunicat premsa: Informació falsa i
poc contrastada: mosso ferit i cotxe a
la fuga
En data 11 d’agost va aparèixer una notícia d’agència, Europa Press, on informava
en el seu titular que “un motorista dels mossos xoca amb un turisme en la Gran Via
de Barcelona”. En el cos de la notícia fan referència a “ testimonis presencials” que
afirmen que “els agents anaven amb les motos amb sirenes i llums d’emergència i
que han creuat en vermell el semàfor d’Aribau, el turisme no ha pogut reaccionar, la
moto anat a terra i l’agent sembla ser no està ferit”..
Al ser notícia d’agència, diferents mitjans de comunicació han repetit la notícia,
però... aquesta, no és la versió real dels fets.
En data 12 d’agost la mateixa agència, Europa Press, amplia i modifica la notícia;
“el mosso accidentat està de baixa per haver patit ferides, el turisme és un tot
terreny, fonts policials els informen que els mossos no portaven sirenes i que el totterreny es va saltar el semàfor”.

El que encara no han dit és que el infractor després de
saltar-se el semàfor i provocar la caiguda de l’agent es va
donar a la fuga, el fet més punible s’obvia en les dues
notícies.
Davant aquestes informacions contradictòries i no contrastades demanem:
•

Que l’Oficina del Portaveu dels Mossos d’Esquadra, denuncií les notícies
que no s’ajusten a la realitat, tergiversades, que desprestigien el treball dels
moss@s; i que, vers aquest cas en concret, publiqui una nota de premsa
explicant els fets reals.

•

Que les agències de notícies i els mitjans de comunicació contrastin les
informacions per la preservació i recerca de la veritat. Creiem que tenen
mitjans per fer-ho.

Finalment, volem transmetre a tots els companys del grup de motos el nostre suport
i el més important, desitgem una bona i propera recuperació al company ferit.
Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra
SALUT!!
Catalunya, 13 d’agost 2010

