
    

 

 

GRAVÍSSIMS INCIDENTS A SANTS: VERGONYÓS! 
El que va succeir ahir als carrers de Sants 
és dels fets més greus que recordem. 
Aldarulls molt greus, grues, contenidors 
cremant durant hores, caixers 
destrossats...I mossos de BRIMO i ARRO 
venuts. 

El dispositiu va ser patètic i farem l´oportuna queixa internament. No obstant això, avancem 
que ens resulta increïble que: 

 La Brigada Mòbil anés amb pocs efectius i sense cap màxim comandament 
que no fos un sergent i que de manera urgent s’ haguessin d’ activar més agents 
hores després. 
 

 Tant la Brigada Mòbil  com l’ ARRO van ser afusellats amb llançaments  
d´objectes de tot tipus.  

 
 La Brigada Mòbil va demanar fer ús de llançadora i la resposta va ser que NO, 

posant en clar risc la integritat dels agents. (es va autoritzar hores després). 
 

 Segons l’ última sessió del Consell de la Policia es va informar que no es dotaria a 
les Unitats ARRO de llançadores perquè no anirien a incidents greus. Els 
incidents de Sants no són un fet greu?  Els agents ARRO, atacats greument amb 
llançaments de tot tipus, a dia d´avui no tenen res amb què defensar-se, ni 
llançadora ni res. Van a pit descobert. INADMISSIBLE! 

 
 Els agents ARRO de Terres de l’ Ebre van haver de desplaçar-se a Barcelona de 

manera improvisada arribant al lloc a la 1h de la matinada tot fent-los marxar 2 hores 
després, és a dir, 400 kilòmetres per res. IMPROVITZACIÓ!  

 

Aquest és el nou model d´ordre públic? On eren la tanqueta d’ aigua i el canó de so? 
O potser el que va passar és que, tal i com vam avisar, davant aldarulls tant greus un 
tanc d’ aigua i un canó de so no serveixen de res ? 
 

És intolerable que els agents estiguin exposats i no tinguin cap eina per defensar-se 
i encara que la que tinguin no la puguin fer servir. Igualment d’ intolerables són les 
acusacions indignes que vam patir durant el dia d´ahir pels aldarulls a Sants del dia 
anterior. És molt trist que ningú del Departament d’ Interior ens defensés o es dignés 
a explicar la realitat dels fets. 

Barcelona, a 28 de maig de 2014 
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