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NO HAN ENTÈS RES!! LA SEVA PREPOTÈNCIA I 
MENYSPREU ELS TREU EL RAONAMENT!! 

En data 29 de febrer de 2016 la DGP ha fet públic un “desmentiment” vers les informacions fetes 
públiques per la TRISINDICAL. Una vegada més, la TRISINDICAL considera que no han entès 
absolutament res i mira que és senzill. 

És per això que intentarem ser didàctics: 

En cap cas hem posat en qüestió la professionalitat dels NOSTRES companys de la 
Comissaria General d’Informació. És més, felicitem les excel·lents i completíssimes diligències 
aportades al jutjat (són les 24/2015 del jutjat d’instrucció número 5) que s’acumulen 
posteriorment a la querella presentada per la TRISINDICAL. Considerem que aquesta feina 
feta SÍ és meritòria i digna de medalla, a diferència d’altres. 

Podríem començar a contestar punt per punt l’escrit, però no ho farem. Quan es tracta de defensar 
companys, a dia d’avui, ens ratifiquem en tot l’expressat davant els mitjans de comunicació. Seguim 
afirmant QUE LA CÚPULA POLITICO-POLICIAL HO HA DEIXAT TOT EN MANS DELS 
SINDICATS. El que sí farem, per enèsima  vegada, és intentar que entenguin el que reclamem. A 
veure si ho aconseguim atès que portem anys fent pedagogia i reclamant, hores d’ara està clar que 
encara no  han entès res. 

NO HAN ACTUAT AMB TANTA CELERITAT I TRACTAMENT MEDIÀTIC COM PER EXEMPLE 
AMB L’AUTOR DELS MISSATGES ADREÇATS AL MOLT HBLE. PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT. Ràpidament es va localitzar, identificar, instruir diligències i presentar davant el 
jutge en pocs dies. La notícia va aparèixer a mitjans de comunicació de manera immediata amb el 
corresponent efecte dissuasori. HO VAN ENTENENT?   

Obviant les diferències de tractament entre els dos casos, en el cas dels nostres 
companys vostès ni s’han dignat a comparèixer a les diligències judicials. Nosaltres sí.  
HO VAN ENTENENT? 

En aquest cas, el fet de no comparèixer com acusació en el procediment significa que no el 
controlen. Per exemple, en el cas que s’arxivés no podran recórrer. Nosaltres sí.               
HO VAN ENTENENT? 

Al no comparèixer no poden formular acusació ni demanar responsabilitats penals ni civils als 
investigats en cas de tenir-les. Nosaltres sí. Això ha quedat una vegada més en mans única i 
exclusivament dels sindicats. HO VAN ENTENENT? 

El què estem demanant a la cúpula político-policial és la mateixa celeritat i tractament mediàtic 
quan es tracta d’un polític que d’un policia. HA QUEDAT CLAR? 

SI NECESSITEN ORIENTACIÓ O ACLARIMENT AL RESPECTE PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB 
SPC 933 040 500, SME 933 107 764 o CAT 934 850 350. 

Catalunya, 3 de març de 2016 


