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                        , la força corporativa dels moss@s! 

 

¡¡INCIDENTS I ALDARULLS A SALOU!! 
 
 
Des de la Trisindical volem expressar el nostre condol als familiars de la persona 
que es va precipitar pel balcó durant la seva fugida de la policia provocada per 
l’entrada i registre del pis on vivia a la plaça Sant Jordi, sempre hem lamentat 
aquestes situacions. 
 
Tanmateix volem manifestar el nostre més absolut recolzament i reconeixement a 
tots els companys/es que van participar en l’esmentat escorcoll i en el posterior 
dispositiu i no tenim cap dubte de la seva innocència i professionalitat en front les 
acusacions que estem sentint en alguns sectors i per les xarxes socials. 
 
Lamentem que a les declaracions del Conseller no s’hagi reconegut la gran tasca 
de contenció que ha hagut de patir el dispositiu i en canvi si que hagi esmentat la 
celeritat de la mediació. També lamentem i molt els injuriosos comentaris d’alguns 
coneguts pel nostre col·lectiu i esperarem com moltes vegades la seva rectificació i 
disculpa un cop ja s’ha fet el trau!!.  
 
Per suposat volem exposar i denunciar públicament que fruit de les grans 
negociacions polítiques i per suposat d’algú que es fa dir mediador, els detinguts 
per greus aldarulls, lesions als efectius policials ,destrosses al mobiliari urbà i 
privat, tall de vies de tren, agressions a ciutadans blancs, etc...  ahir mateix es van 
deixar en llibertat amb càrrecs, ¡¡excel·lent mediació!!.  
 
Exigim que es depurin responsabilitats i que es detingui i imputi a tot aquell que 
hagi atemptat contra els agents, (alguns d’ells ferits per traumatismes), hagi 
agredit a ciutadans o hagi protagonitzat qualsevol acte penal. Alhora demanem a la 
nostre Direcció General de Policia que condemni i persegueixi judicialment 
qualsevol manifestació injuriosa vers les actuacions policials contrastades, nosaltres 
també ho farem.  
 
Barcelona, a  12 d’agost de 2015 
 


