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TORNEN A SORTIR ELS CASCOS BLANCS!!! 
 

Ahir, 16 de febrer, vam tornar a patir un vespre d’aldarulls, i com ja ha passat en altres 
circumstancies, relativament recents, als mossos ens ha tocat rebre: concretament 
els diaris parlen d’onze agents ferits a Vic, quatre a Barcelona i dos a Lleida!!! No 
tenim dades oficials, avui hem rebut una trucada de la Cap de Recursos Humans, ha dit 
que ens donaran les dades quan les tinguin ben clares i que ens convocaran a una reunió 
en uns dies, perquè volen portar les mesures a emprendre “treballades”. La nostra 
resposta ha estat que si ens podien reunir avui, millor que demà!, entre d’altres coses 
perquè podem aportar idees i propostes que potser algun dels nostres caps o gestors no 
pensin. D’entrada, tots tenim clar que manca material de protecció actualitzat a les 
comissaries i als vehicles per les dotacions de seguretat ciutadana, trànsit i 
investigació. És inacceptable que tornin a sortir els cascs blancs del segle 
passat!!!! 
 
Toca ser contundents en la persecució d’aquests actes de violència innecessària, toca 
perseguir per tots els delictes comesos a aquelles persones que han lesionat, han causat 
danys, incendis i han posat en perill la seguretat sanitària de molta gent ignorant les 
mesures “anti-covid”. Esperem que el nostre Departament ens defensi com ens 
mereixem i no s’utilitzi cap excusa per rebaixar imputacions 
 
Cal revisar les mesures de protecció que tenen les comissaries, el que va passar 
ahir a Vic no es pot repetir, cal que tots els agents es puguin protegir i saber què han 
de fer en circumstàncies d’aquestes, cal que s’actuï de manera contundent contra 
les persones responsables.  
 
Esperem una ràpida recuperació als companys ferits, i esperem canvis immediats per 
evitar que fets com els d’ahir es tornin a produir. Exigim la reunió amb els nostres 
responsables policials i polítics en la major brevetat possible. 
 
Us seguirem informant i us donem les gràcies per la vostra professionalitat i saber fer. 
Molts ànims a tots els que us toca estar al carrer en aquestes circumstàncies tant 
adverses, lluitarem per canviar-les! 
 
 
 
SALUT!!  


