TOTS SOM VIELHA !!!
Com a resultat de les continues
retallades econòmiques efectuades
per l’actual Govern de la Generalitat,
amb una especial incidència en el
col•lectiu de Mossos d’esquadra,
molts dels moss@s que es troben
destinats lluny dels seus domicilis ja
no poden sufragar les despeses que
comporta
el
desplaçament
i
manutenció en el lloc de treball i el
propi domicili i les càrregues
familiars.
Aquest és el cas d’alguns agents que
es troben destinats a l’ABP Vielha e Mijaran. Com sabeu, 8 agents del cos de
mossos d'Esquadra destinats a la Vall d'Aran fa quatre dies que dormen al ras,
en condicions climatològiques molt dures, donat que ja no poden fer front a la
despesa de pagar dues residències, la familiar i la del lloc de destí.
Molts companys i companyes es de tot el territori estant en circumstàncies anàlogues,
donat que les retallades estan ofegant a nivell personal i familiar a la gran majoria de
companys i companyes. A data d’ avui, cap de les propostes presentades han estat
ateses pel Departament d’ Interior. Tot i tenir mitjans per a poder pal•liar el mal que
està provocant amb les retallades, el Conseller d’Interior prefereix continuar
perjudicant clarament als mossos.
Ben al contrari, als agents de Vielha se’ls va prohibir taxativament poder dormir
a l’interior de la comissaria. La situació personal que estan patint els agents
afectats demostra, un cop més, el tarannà i el menyspreu dels responsables
polítics del Departament d'Interior cap els agents del cos de mossos
d'esquadra. Els agents de Vielha estan dormint al carrer com a persones sense
sostre, sense cap lloc on poder anar i són un exemple de professionalitat. Tot i portar
ja quatre nits al ras, continuen complint amb el seu deure professional amb total
rigorositat.
Els agents de Vielha conviden tot el col•lectiu a donar-los suport, igual que ho
estan fent els mateixos ciutadans de Vielha, i conviden tots els agents a passar
la nit al ras amb ells a Vielha o en altres comissaries, com a mostra de suport a
la seva precària situació, igual que ho és la de molts altres agents del cos de
mossos d’esquadra. Els agents fan una crida especialment per a aquest
dissabte 9 de febrer per la nit. Donem total suport a la proposta feta pels companys
de Vielha i animem a la resta del col•lectiu a estendre aquesta acció reivindicativa a
tot el territori en el qual hi ha les mateixes problemàtiques de fons.

LA FORÇA DE TOT EL COL·LECTIU ÉS L’ÚNICA EINA QUE ENS FARÀ SER
ESCOLTATS.
MOSSOS EN LLUITA !
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