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Mossos donen sang per a protestar contra Interior
Denuncien "la manca d'efectius que tenim a Ponent"

Un total de 10 delegats del sindicat de Mossos CAT-ME i 3 agents voluntaris van realitzar una donació de sang a l'Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida per "denunciar, una vegada més, la manca d'efectius que tenim a Ponent".
Amb aquest gest solidari, els mossos han volgut simbolitzar "la sang que pot arribar a perdre un company que vagi a un
servei perillós i no pugui rebre el suport d’altres companys, justament per la manca d’efectius".
En aquest sentit lamenten que "hem arribat a una situació extrema i els Mossos de Ponent han passat un estiu molt dolent
patrullant sols i sense companys amb els quals donar-se suport en cas d’aldarulls".
També denuncien el funcionament d'aquestes comissaries de Ponent, basat en "dos mossos sols que no poden ni cobrir les
necessitats bàsiques i un agent que es queda atenent el telèfon i la vigilància del edifici de la comissaria". Això ha
provocat que "algun company anés a treballar tenint febre per la responsabilitat de no deixar encara pitjor d’efectius" el
cos policial a la zona.
Els mossos lamenten que "s’han incomplert promeses com la del delegat d’Interior a Lleida Pere Blasco que el novembre
passat va anunciar 50 nous efectius per l’estiu a Lleida -no tan sols no els han portat, sinó que s’han endut efectius que
van acabar les pràctiques el passat mes de juny-". "El comentari més escoltat dels Mossos de Ponent aquest estiu ha estat:
“què anem a treballar o a prendre mal?”", recorden.
Els agents estan a la espera de "la reacció del departament d’Interior, però de moment, portem des del mes d’abril
demanant un increment d’efectius i no es dignen ni a respondre els escrits que registrem a l’atenció del secretari de
seguretat pública Joan Delort".
Des del sindicat CAT-ME "demanem l’increment immediat d’efectius -tot i que l’única forma possible és portar de moment
mossos en plaça provisional- però demanem la provisió d’aquestes places al concurs de 2010 per a què tinguin així
caràcter definitiu aquestes places i aquestes companys es puguin quedar a treballar a Ponent definitivament".
"Des del CAT-ME no pararem i si no ens escolten continuarem reivindicant amb mesures com aquesta d’avui, i altres
més contundents, la manca d’efectius a Ponent", conclouen.
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Ambiente frío

“LA SANG DELS MOSSOS”
Sr. Director, agrairia la publicació d’aquest escrit per conscienciar als polítics, però
també a la ciutadania de les terres de ponent, de la manca d’efectius que tenim.
Hem passat un estiu molt dolent, on en ocasions (massa sovint) ha hagut una sola
patrulla per tota una comarca. Això ha esdevingut, una càrrega de treball i un
sobreesforç afegit sobre un collectiu de treballadors que, tot i així, no han deixat de
fer amb molta professionalitat la seva tasca.
La greu manca d’efectius, ha fet que grups especialitzats (ordre públic o trànsit) han
hagut de fer tasques de seguretat ciutadana. A més, els companys/es s’han sentit
més sols/es que mai en un estiu que la feina ha abundat en tot moment.
Han estat notícia, casos greus com; l’homicidi d’un empresari al seu domicili, un tret
per l’espatlla a un ciutadà en ple carrer de Lleida i a ple dia, i diverses baralles i
esbatussades diverses on els Mossos s’han hagut de posar al mig jugant-se el seu
físic en tot moment. La pregunta és fàcil: què anem a treballar i a garantir la
seguretat dels ciutadans? O potser anem a prendre mal? Perquè vist com ens
tenen a ponent, la segona opció és la més encertada.
La idea de fer una donació de sang que des del CAT-ME vam tenir i hem
realitzat a l’Hospital Arnau de Vilanova, esdevé un inici d’accions
encaminades a aconseguir l’objectiu que finalment no dubtem
aconseguirem. Celebrem que l’hospital, però també la ciutadania, pugui
beneficiar-se’n d’aquesta iniciativa solidària i altruista que ens ha servit
per cridar l’atenció i denunciar el que passa a ponent.
Per últim, demano al departament d’Interior la rectificació dels efectius a ponent i
alhora que s’escoltin els sindicats quan fem peticions (fer cas omís no és la solució
als problemes). Té una molt bona oportunitat per fer-ho ara a l’octubre un cop
acabada la temporada d’estiu a la costa (però NO amb la previsió que ja té feta,
sinó augmentant veritablement aquests números totalment insuficients).
Als ciutadans els demano que perdonin el retard a l’hora d’arribar en alguns serveis
on se’ns ha requerit, o si no hem anat nosaltres a fer el servei i ha hagut de fer-lo la
guàrdia urbana, espero entenguin que els Mossos no en tenim la culpa.
Salutacions!
Josep Ramon Sanahuja (delegat del sindicat CAT-ME)
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Agents dels Mossos van donar sang ahir per denunciar la seua situació.
Lleida

El sindicat de Mossos d'Esquadra CAT-ME va denunciar ahir que la Regió Policial de Ponent té
un dèficit de 300 agents. Per protestar per la falta d'efectius, tretze agents de la policia
autonòmica van donar sang ahir. "Volem simbolitzar la sang que pot perdre un agent de Lleida per
veure's obligat a efectuar el servei sense el suport necessari", va explicar Josep Ramon
Sanahüja, delegat del CAT-ME de Lleida. La falta d'efectius és especialment urgent a les
comarques de l'Urgell, les Garrigues i a la comissaria de Ponts, segons el sindicat. "Allà aquest
estiu en alguns torns de treball només hem tingut tres agents", va explicar Sanahüja. I a la ciutat
de Lleida la situació no és millor. "A l'estiu durant la tarda hem arribat a tindre només dos
patrulles per a tota la ciutat", va assenyalar el delegat sindical. El delegat del CAT-ME va
denunciar que aquest estiu s'ha registrat un augment dels robatoris. El sindicat també va criticar
ahir el delegat d'Interior a Lleida, Pere Blasco, per incomplir la promesa d'aportar cinquanta
efectius.
Per la seua part, un portaveu dels Mossos d'Esquadra va dir que "la seguretat a les
comarques de Lleida està assegurada durant les 24 hores del dia". A més, va assenyalar
que Lleida "té la ràtio de policies més alta de Catalunya".
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COMARQUES: SEGURETAT els veïns d'altet van organitzar un sometent a l'abril

Exigeixen més mossos a l'Urgell, 5 mesos
després de l'onada de furts

Serveis

Un sindicat allega que hi ha dies que només treballen tres agents
El sindicat CAT-ME denuncia la falta d'efectius de Mossos d'Esquadra a l'Urgell, allegant que en algunes
ocasions només hi ha tres agents per a una comarca que té més de 40 municipis i 586 quilòmetres quadrats.
En aquests casos, dos d'ells patrullen i el tercer es queda a comissaria. La falta d'efectius en aquesta
comarca ja es va denunciar fa cinc mesos, quan els veïns d'Altet van organitzar un sometent davant d'una
onada de robatoris.
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El Collectiu Autònom de Treballadors dels Mossos d'Esquadra (CATME) ha denunciat que els efectius a la comarca de l'Urgell són
insuficients i ha afirmat que en alguns moments només hi ha tres
agents per a tota la comarca. El delegat del sindicat a Lleida, Josep
Ramon Sanaüja, explica que quan això passa dos dels agents es
dediquen a patrullar, mentre que el tercer es queda sol a la
comissaria de Tàrrega. "Parlem d'una comarca en què es necessiten
45 minuts per recórrer-la d'un extrem a l'altre", va afirmar Sanaüja. I
és que l'Urgell té una extensió de 586 quilòmetres quadrats, 32.500
habitants i més de 40 municipis i nuclis agregats.
No és la primera vegada que denuncien falta de mossos a l'Urgell. El
passat mes d'abril, diversos veïns de l'Altet, nucli agregat a Tàrrega,
van organitzar un sometent davant d'una onada de robatoris. Fonts
veïnals van informar que en tres mesos havien registrat 26 robatoris,
bàsicament en granges, però també en alguna casa, la bàscula
municipal i el local social. Els veïns es van organitzar en grups de sis
o set persones i en dos cotxes circulaven per tot el municipi.
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Dos veïns d'Altet, durant el sometent que van
organitzar a l'abril.

En aquell moment, el sindicat CAT-ME ja va denunciar que l'Urgell
estava "arribant a una situació insostenible de falta d'efectius". Cinc mesos després, el problema continua sense
solucionar-se. Aquesta situació implica, segons les mateixes fonts, que els agents "hagin d'assumir responsabilitats que
no els corresponen".
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El mateix sindicat va denunciar divendres passat que la Regió Policial de Ponent té un dèficit de tres-cents agents. Per
protestar per aquesta falta d'efectius, tretze agents de la policia autonòmica van donar sang, simbolitzant "la que pot
perdre un company a l'afectuar serveis sense el suport necessari", van explicar.
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Carta del dia

“LA SANG DELS MOSSOS”
Els Mossos de Ponent ens fem una pregunta: anem a treballar i a garantir la
seguretat dels ciutadans o anem a prendre mal? Vist com ens tenen a Ponent, la
segona opció és la més encertada.
Des del CAT-ME (Collectiu Autònom de Treballadors Mossos d'Esquadra) vam
tenir la idea de fer una donació de sang, que hem fet a l'Hospital Arnau de
Vilanova, com un inici d'accions encaminades a aconseguir l'objectiu que
finalment no dubtem que aconseguirem. Celebrem que l'hospital, però també la
ciutadania, pugui beneficiar-se d'aquesta iniciativa solidària i altruista que ens ha
servit per cridar l'atenció i denunciar el que passa a Ponent.

Als ciutadans els demano que perdonin el retard a l'hora d'arribar a alguns serveis
on se'ns ha requerit, i espero entenguin que els Mossos no en tenim la culpa.
Per últim, demano al departament d'Interior la rectificació dels efectius a Ponent i
alhora que s'escoltin els sindicats quan fem peticions, ja que fer-ne cas omís no
és la solució als problemes. Té una molt bona oportunitat per fer-ho ara a
l'octubre, un cop acabada la temporada d'estiu a la costa, però no amb la previsió
que ja té feta, sinó augmentant veritablement aquests números totalment
insuficients.
Josep R. Sanahuja
Delegat sindical del CAT-ME
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