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PROU AGRESSIONS PER NO TENIR LES EINES 
ADEQUADES!!! 

 

En menys de 24 hores dos membres 
del cos de Mossos d’Esquadra han 
resultat ferits greus per no tenir les 
eines adients per dur a terme la feina 
que se'ls exigeix. 

 

A Blanes, avui,  un agent és ferit greu i altres tres lleus al reduir a un pacient psiquiàtric que havia 
de ser traslladat a un centre hospitalari per al seu tractament. Els agents van patir lesions per arma 
blanca. Un d’ells rep tres punyalades al cap que han requerit 40 punts de sutura interns i externs. 

Mentrestant, al Parlament de Catalunya es  rebutjava la dotació de Tasers pels Mossos d'Esquadra. 
Una eina que evitaria el cos a cos i aquestes situacions de greu risc per a tothom. Una reivindicació 
històrica, que els tres sindicats no hem parat de demanar. 

Massa sovint es donen situacions així. I la realitat és que mentre els polítics i la DGP parlen de 
protocols, els moss@s no tenim ni eines ni formació continuada en defensa policial. I els agents 
van a pèl, jugant-se la vida. Ja n'hi ha PROU! 

COMPANYS, MENTRE NO ES PRENGUIN AMB SERIOSITAT LA NOSTRA SEGURETAT, 
EXTREMEU PRECAUCIONS COM MAI I ESPEREU EL TEMPS QUE CALGUI L'ARRIBADA DE 
MÉS AGENTS O D'UNITATS ARRO, BRIMO O GEI. I SI ES DENEGA, COM ACOSTUMA A 
PASSAR, HO DENUNCIAREM PÚBLICAMENT DEMANANT RESPONSABILITATS. 

A tot això, a Calafell, un agent de paisà va ser agredit amb una pedra al cap en el marc d’un 
dispositiu "imatge" contra el top manta. Company ferit amb 7 punts al cap. I detenció amb 
resistència. 

Aquestes agressions tenen un denominador comú: són molt greus per haver de reduir a persones 
molt agressives o armades mitjançant la força en el cos a cos. A més, si jugant-nos la vida al fer-ho 
hi ha ferits, després resultem denunciats i imputats. JA N'HI HA PROU!!!!!!! 

ÉS INTOLERABLE QUE HAGUEM DE PATIR AQUESTES LESIONS, I POTSER LA MORT, PERQUÈ NO 
TINGUEM EL MATERIAL ADIENT PER FER LA NOSTRA FEINA 

Catalunya, 17 de Juliol de 2014 


