NO SÓN FETS AÏLLATS!!!, ENS HAN CONVERTIT
EN NINOTS DE FIRA!!!
Al febrer ja vam fer un comunicat denunciant les mancances de personal, formació i
material per fer front a situacions de desordres públics (en aquell moment va ser pel tema
Hasél). És una evidència que actualment a la policia catalana li toca fer front a
circumstàncies d’extrema violència en situacions d’oci nocturn malentès:
17/01/2021 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210117/grupo-jovenes-ataca-patrulla-mossos-11460174
15/08/2021 Macrobotellot amb 500 persones a Regencós amb pedres contra els Mossos - Diari de Girona
29/08/2021 Decenas de jóvenes se enfrentan a los Mossos en un botellón en La Seu d'Urgell (segre.com)
08/09/2021 Vídeo del ataque a tres coches de Mossos en Llinars: buscan a los autores (elnacional.cat)
17/09/2021 Joves empaiten policies locals i mossos d'esquadra a la festa major de Tiana (ccma.cat)
El nostre Conseller i altres actors polítics volen pensar que es tracta de fets aïllats, que no
tenen res a veure amb cap sentiment d’impunitat provocat per la situació política actual.
Els sindicats de mossos discrepem d’aquesta anàlisi, és evident que si no hi ha una
condemna total i absoluta, per part de tots els partits de l’arc parlamentari, als atacs a la
policia, si no es persegueixen aquestes accions per la tipificació que ens protegeix, és a
dir, com “atemptats a agents de l’autoritat” (perquè si en resulta una pena elevada, la
recorre la mateixa Generalitat), si no ens deixen utilitzar determinades eines policials (gas
de pebre, pots de fum, bales de foam o pilotes de goma), si no ens deixen portar càmeres
unipersonals per gravar les actuacions, però sí que accepten gravacions esbiaixades i
escapçades d’altres persones... ens minen el principi d’autoritat i ens converteixen en
ninots de fira. I això som ara els i les policies a Catalunya, ninots de fira, una
distracció més per les nits de gresca.
Avui hem aprofitat el Consell de la Policia per denunciar aquests atacs que, si no aturem
a temps, potser, davant d’aquesta tensió als carrers, haurem de lamentar alguna desgracia
important. Hem demanat quines ordres donarà la Prefectura per actuar en futurs
incidents com els que s’estan repetint cada cap de setmana i el nostre Major no ha
donat resposta... no és a ell a qui li toca fugir de les pedres, de les ampolles, de les
llaunes i els pals que llencen els violents.
Al CAT seguirem protestant per aquesta situació, us seguirem informant i us tornem a
donar 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, seguim lluitant per canviarles!

SALUT!!

