GRÀCIES, ESKERRIK ASKO, GRACIAS
Ahir a la tarda, milers de policies (més de 3500), vam marxar pels carrers de
Barcelona, per a reivindicar la recuperació de la DIGNITAT de la nostra
professió. Per a fer arribar el nostre missatge que no podem dur a terme, com
el ciutadà es mereix, el nostre anhel de protegir-lo si nosaltres no estem
PROTEGITS JURIDICAMENT.
Per a dir-los-hi als polítics que no som la seva a arma llancívola per a treure’s
els colors els uns als altres, “que volem igual a papà que a mamà”,... que a la
resta de la ciutadania. Poden, com ja han fet alguns recentment, intentar
tergiversar les nostres paraules en el seu benefici polític. Poden manipular i
inventar maquinacions de seu de partit. Però també poden començar a
respectar-nos una mica més, entendre la dificultat de la nostra professió i
deixar-nos exercir-la sense les seves interferències, les quals només els
beneficien a ells i no als que en ells van dipositar la seva confiança per a
dirigir-nos.
Demanem MITJANS per a complir amb els nostres compromisos adquirits amb
la ciutadania.
Demanem que ens deixin COL·LABORAR entre nosaltres per a ser més
eficaços. Ahir vam demostrar que podem caminar junts, sense importar el
color del nostre uniforme, independentment de la llengua en què s'escriu la
nostra professió, de manera ordenada i apolítica. Volem uns PROTOCOLS
UNIFICATS, sens dubte, ens posarien la nostra tasca diària més fàcil.
També reivindiquem que igual que nosaltres tenim cura dels altres, algú es
preocupi pels companys/es que vam deixar en el camí, per la TAXA DE
SUÏCIDIS de la nostra professió; nosaltres perdem un company, un amic, un
familiar, amb tot el que va ser, era i va poder haver estat, però la societat
acumula un fracàs per no haver sabut conservar una vida, per no haver posat
els mitjans per a veure que és el que aquesta portant a companys/es a tan
terrible decisió.
Sol·licitem la MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA referent a la PENA afegida
D’INHABILITACIÓ ESPECIAL per a funcionaris de Forces i Cossos de
Seguretat. Hi ha un acarnissament amb el policia sancionat, que el porta a ser
doblement castigat i fins a la pèrdua de la seva professió, en moltíssims casos,
amb diverses penes pel mateix acte no proporcionals entre elles.
També sol·licitem que s'aclareixin els conceptes més ambigus de la
PROPORCIONALITAT en l'ús de la força i de les armes. No podem seguir
amb una normativa antiquada i ambigua, on el dilema que es planteja a causa
d'una redacció, tan oberta com una manca d'un significat clar, al final és fer-se
assassinar, acabar a la ruïna i a la presó, o fer desistiment de les nostres
funcions i deixar de complir el nostre compromís de servir, protegir i defensar
al ciutadà, els seus drets i llibertats, i el nostre jurament (això mai!).

Hem aconseguit treure al carrer, mostrar al ciutadà, el que alguns només ho
expressen en converses de vestuari, seu sindical, comissaria o casa quarter.
Hem convertit la quimera "d'uns pocs bojos que fracassaran”,... als quals
mataran,... si van ells no anem,... “el sis-cents que no podrà amb el nostre
Ferrari", en una realitat.
Hem caminat junts, sentint-nos un de sol, un orgullós POLICIA, que es col·loca
la gorra i dóna el seu primer pas amb sabates lluents al dur carrer, al qual sens
dubte seguiran molts més per ACONSEGUIR ELS NOSTRES OBJECTIUS.
CONVIDEM a la resta de companys/es a unir-se a nosaltres. No importen les
sigles, els egos o qui empunyi el megàfon, no importa el nombre d'afiliats, ni la
teva posició en el camí, el que realment IMPORTA ÉS ESTAR UNITS I FERNOS SENTIR COM UNA ÚNICA VEU.

GRÀCIES, ESKERRIK ASKO, GRACIAS a tots els companys/es que ahir ens
vau acompanyar a Barcelona.
Gràcies a tots aquells que vau estar al nostre costat mostrant-nos la vostra
solidaritat amb el nostre col·lectiu i les seves reivindicacions. Gràcies als que,
no podent estar físicament en el recorregut de la manifestació, vau estar
mitjançant el vostre ànim i suport.
Gràcies als companys/es que vau vetllar per la nostra seguretat, fent gala,
una vegada més, d'aquesta professionalitat de la qual podeu estar orgullosos.
Gràcies als ciutadans/es de Barcelona i a tots/es els que vam poder molestar
amb la nostra presència en uns carrers tan cèntrics, gràcies per la seva
comprensió o almenys la seva paciència.
Gràcies als mitjans informatius per ampliar el volum de la nostra veu i fer
arribar el nostre missatge a través dels seus mitjans de comunicació.

18 de gener de 2017

