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DEPARTAMENT D’INTERIOR: EL DIA DE LA MARMOTA 

 
El 16 de novembre de 2020 (encara no fa ni 7 mesos) vam fer la primera reunió amb el conseller Sàmper. 
El tema estrella va ser la rebaixa que el conseller havia anunciat en relació a les imputacions per atemptat 
a agents de l’autoritat quan algun agent del cos de Mossos d’Esquadra hagués patit lesions per part de 
manifestants amb actituds violentes en concentracions i/o manifestacions. En aquella reunió se li va fer 
saber que si el Govern de la Generalitat de Catalunya no presenta càrrecs per la totalitat de les agressions 
que un mosso pateix, l’està deixant de banda, el “ninguneja” i afebleix la seva situació.  Que ningú es 
confongui: quan un ciutadà agredeix un agent de policia en un conflicte d’ordre públic, està cometent un 
“atemptat contra un agent de l’autoritat”. L’objectiu d’aquest tipus delictiu és protegir la dignitat dels 
poders públics i el seu bon funcionament. Si el màxim responsable del Departament d’Interior no ho entén 
així, que faci un favor als policies i no assumeixi el càrrec. 
 
Doncs bé, en aquest context, ahir llegim aquesta notícia en un diari digital: 
  

<<Elena parlarà amb els sindicats de Mossos per abordar la retirada d'acusacions de 

la Generalitat contra manifestants 

 

El compromís del conseller Elena és complir l'acord pel que fa a la retirada de les acusacions de la 

Generalitat en casos contra manifestants. "Parlarem amb els sindicats dels Mossos", ha assegurat. Elena 

ha dit que s'explicarà què significa aquest punt de l'acord amb la CUP i s'intentarà "resoldre" les 

inquietuds que hi hagi per part dels agents.>> 
 

Tornem a reviure el que ja vam viure el 16 de novembre passat. NO COMENCEM BÉ!!! 
 
El passat 31 de maig, des del CAT vam demanar una reunió amb el nou conseller. No ha pogut ser, ens 
han programat una reunió amb el seu segon, el secretari general Oriol Amorós, per al dia 21 de juny. Una 
llàstima. L’honorable conseller és llicenciat en Dret, això segurament ens garantiria un debat jurídic sobre 
el que processalment implica que la Generalitat de Catalunya presenti o no acusacions per atemptat 
contra agents de l’autoritat en conflictes d’ordre públic amb policies lesionats. Segons la Viquipèdia, Oriol 
Amorós no té estudis en Dret, així que esperem que vingui acompanyat d’algú amb coneixements en 
aquesta matèria per poder parlar d’un tema que afecta a la nostra defensa jurídica per part del 
Departament que ens ha de defensar. 
 
Amb tots els respectes, si a la CUP no li agrada el Codi Penal, que lluiti per modificar-lo allà on toca, però 
que no miri de buscar la manera de minimitzar els seus efectes a costa de la seguretat personal i jurídica 
dels policies que garanteixen la seguretat de Catalunya. 
 
Al CAT no defallirem intentant que la Generalitat faci el que ha de fer.  
 
Ara més que mai, SALUT!!! 
 

 
CATalunya a 11 de juny de 2021 


