
 

 

Ahir a la tarda ens va convocar (als sindicats representatius) el DG de la Policia per explicar-nos el dispositiu 
del dilluns (1-O del 2018). Iniciàvem la reunió comentant que 3 sindicats del cos demanàvem la dimissió o 
cessament del convocant i del Conseller d’Interior (SPC, USPAC i CAT), per un dispositiu que ha posat en 
perill la integritat física de companys i ciutadans, i del que no han sortit dient la veritat, la roda de premsa 
que va realitzar el DG acompanyat del portaveu del CME ens ha fet sentir indignació i vergonya!!! 
Indignació per no admetre que es va infradotar de personal el dispositiu i que no es van donar les ordres 
adients en el moment oportú -els caps d’ordre públic sobre el terreny van demanar poder dissoldre en 
diverses ocasions i molt abans de quan finalment s’autoritza -, vergonya per dir que estàvem utilitzant una 
nova “tècnica policial”, per comentar que els companys de seguretat ciutadana estaven  dins el dispositiu, 
quan tots sabem que els van agafar d’urgència veient la magnitud que estaven prenent els fets. 

Explicacions del Director General de la Policia i el Comissari 
en Cap en relació al dispositiu 1-O 2018 

Va ser simptomàtic demanar el número de mossos ferits i adonar-nos que no tenien la xifra clara, van haver 
de demanar la dada, finalment ens van dir que eren 33 (15 de BRIMO i 18 d’ARRO) i que tots eren ferits lleus, 
que només 3 havien causat baixa. 

El DG es va mostrar submís però tossut a l’hora d’acceptar responsabilitats, va dir que les seves 
paraules es van interpretar malament, que estima al CME i que reconeix que fem molt bé la feina, però 
que ens ho reconeix a  nosaltres perquè pensa que a la roda de premsa no calia. Li recriminem que surti el 
Conseller dient que es mirarien si algunes intervencions d’ordre públic dels mossos seguien els protocols 
marcats, aquestes paraules ens generen desconfiança i ens desmoralitzen, i més quan les imatges que van 
donar la volta al món aquell dia, van ser les imatges dels companys bruts de colors arran d’haver patit 
l’escarni de certs col·lectius, no val després donar un missatge diferent en “la intimitat” quan ens estan fent 
perdre la dignitat!!! 

L’únic que va admetre que s’havien fet coses malament va ser el Comissari en Cap i se’n va fer 
personalment responsable, va dir que les previsions que es van fer van ser correctes durant el matí, 
però es van superar amb escreix a la tarda i al vespre a diferents llocs, especialment a Barcelona i Girona. 

 

Els hi vam recordar que el  12 d’octubre  està a tocar i tornarem a tenir conflictes, ens preocupa que 
es torni a fer una previsió a la baixa, està en joc la seguretat de tots, la nostra i la de la ciutadania.  

 

 

Tenim més motius que mai, és hora de dir-ho alt i fort, vine 
dissabte a la manifestació!!! 


