
 

 

 

PROU CONFLICTES AL BARRI DE SANT JOAN  
DE FIGUERES 

 
El 5 de gener de 2015 els companys de l’ABP de Figueres van haver d’efectuar un tret a l’aire, de 
manera dissuasiva, en témer per la seva integritat física i veure’s acorralats en procedir a la 
detenció d’un jove, per ordre judicial, al Barri de Sant Joan de Figueres. 
 
Que hagi ocorregut uns fets semblants, el passat 22 de desembre de 2015, no ha sobtat a ningú. 
“Era d’esperar” , “fins que algun company prengui mal de veritat” , “els patrullers estem venuts i 
els de dalt ho saben” són alguns dels comentaris més escoltats en parlar d’aquest tema a la 
Comissaria de Figueres; on 5 companys de mossos i 1 policia local van ser lesionats i donats de 
baixa laboral. 
 
No parlaré dels 15 minuts d’angoixa que van patir els companys demanant recolzament, tement 
per la seva integritat en veure’s envoltats d’unes 300 persones alterades i amb la intenció clara 
que els agents no efectuessin l’ordre de detenció, per manament judicial. 
 
No parlaré de la mofa judicial, on el jutge pacta amb aquest bon ciutadà, que com ja té varies 
causes pendents i estem en dates nadalenques (per passar-les en família), si de cas, que torni a 
les dependències judicials en 10 dies i ja llavors, ingressarà a presó. 
 
No parlaré de l’actitud xulesca d’en Juanillo el dia 25/12/15 en veure una dotació de mossos i 
riure’s de la situació expressant : “Véih tanto follón pa ná, no man metío presó... tengo maria, zi me 
compráih no tendré que ir a robál...” 
 
No parlaré d’algunes notes de premsa on ja es parla “d’acció desproporcionada” i de denuncies 
contra els agents dels mossos que els van agredir durant el dispositiu policial. 
 
No parlaré del patrullatge mixte amb la Guàrdia Urbana de Figueres, un servei de cara a la 
galeria, desmuntant indicatius d’USC per prioritzar aquest servei. 
 
No parlaré de l’ostentació de vehicles que hi ha al barri, ni de la manera que viuen a l’interior dels 
domicilis (sense abstenir-se de cap luxe) ni tampoc de la presumpta venda de drogues que es fa 
a l’interior provinent de França. 
 
No parlaré de la irrisòria comparació, de l’Inspector de la comissaria, d’uns aldarulls Mossos 
versus gitanos amb el conflicte bèl·lic de Síria, de si emprar la força o utilitzar la mediació. La 
petita diferència és que ja sabem qui media amb el Consell de Savis i qui ha d’afrontar les 
situacions de risc in situ al barri en qüestió.  
Vull parlar de RESPECTE, els companys de l’ABP de Figueres es mereixen un abans i un 
després d’aquesta actuació. 
 
Vull parlar de RESPECTE cap els mossos de Figueres que entren amb valentia a un barri per tots 
coneguts com a conflictiu, per executar una ordre judicial quan al dia següent per fets similars 
l’Inspector convoca a l’ARRO per accedir-hi. 



 

 

Vull parlar de RESPECTE cap els agents d’aquesta comissaria que porten temps patint 
actuacions semblants i denunciant-les per escrit sense ser escoltats. 
 
Vull parlar de RESPECTE cap a uns mossos que porten temps avisant que algun dia passarà 
algun fet greu que llavors sí que ens en penedirem. 
 
Vull parlar de RESPECTE quan diem que amb la seguretat dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra NO s’hi juga i fa temps que el Cap de l’ABP de Figueres l’està posant en perill. 
 
Vull parlar de RESPECTE cap els nostres companys de Figueres que encara estan esperant que 
algú del Cos surti en premsa defensant la seva actuació. 
 
Vull parlar de RESPECTE, respecte des de dins, aquest respecte que ha fet que mentre heu anat 
llegint heu anant assentint amb el cap.  
 
Per aquests motius, us encoratjo a que ens feu arribar totes les vostres inquietuds al RESPECTE, 
perquè no podem quedar-nos de braços creuats, hem de reaccionar i denunciar aquests fets. 
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