QÜESTIONATS ALTRE COP I LA DGP NO ENS DEFENSA
Dissabte, feia estona que un grup de violents es va
enfrontar i atacar la línia policial. Van cremar 40
contenidors, papereres i 4 vehicles, així com
nombroses destrosses a diferents entitats bancàries
a Gran Via, amb el greu risc que això suposa per
tothom. Els violents feien això i s'amagaven entre un
grup de 200 persones en moviment. Es va rebre
ordre d'identificar aquest grup per intentar saber qui
eren. Diu molt que, al veure que els estaven
emborsant, molts van llançar al terra suadores,
caputxes, samarretes que "casualment" després no
eren de ningú.
Les imatges de la setmana passada han mostrat
clarament un nivell de violència extrem per part
dels violents. Hem vist sucursals bancàries, unitat
mòbil de TV3, furgoneta de TMB i contenidors
cremant, així com nombroses destrosses. Hem vist
mossos atacats directament amb còctels
molotov, boles de ferro, boles explosives, claus,
pedres, ampolles. Hem patit hores i hores
d’aldarulls, durant diferents dies, amb el resultat de
33 mossos ferits i 45 furgons de la Brimo per
reparar.
Malgrat tot això, n’hi ha qui insisteix en
qüestionar l’ actuació policial i, en aquest cas, la
identificació de 225 persones a la Gran Via el passat dissabte.
Si bé és cert que els mossos van identificar moltes persones, no menys cert
és que els agents van dur a terme una pràctica policial feta servir altres
vegades i emparada per la llei i, evidentment, prou motivada.
Resulta indignant que, una vegada més, hagin de ser els sindicats els
qui expliquem i donem la cara i no ho faci ningú de la DGP.
Els sindicats sota signants felicitem a tots els companys/es que han
treballat aquests dies en aquests dispositius per la feina feta davant tanta
violència i tants atacs mediàtics i polítics.

Molts ànims a tots els policies que porten dies donant
seguretat a tots!!
Barcelona, a 04 de juny de 2014
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