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SAP-FEPOL CONDEMNA ELS ACTES VIOLENTS
I FA UNA CRIDA A LA RESPONSABILITAT
Barcelona, 1 d’octubre del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) expressa el seu absolut suport a tots
els efectius del cos de mossos d’esquadra. Tant en les manifestacions de dissabte,
com en els fets ocorreguts durant el dia d’avui, el cos de mossos d’esquadra ha
actuat escrupolosament mantenint en tot moment l’ordre públic i garantint la
seguretat pública de Catalunya.
Al respecte, la nostra organització sindical condemna de manera ferma i contundent
els actes violents que han atemptat contra els nostres companys i les nostres
companyes i demanem a tota la ciutadania que, a diferència d’aquests dies, es
continuï manifestant i expressant, de manera cívica, respectuosa i responsable.
Ja en les manifestacions de dissabte, sobre d’una de les quals també volem
denunciar l’actitud irresponsable i provocadora de JUSAPOL per escollir Barcelona
com a centre per reclamar una equiparació salarial, el cos de mossos d’esquadra va
evitar el xoc de dues manifestacions d’interessos totalment contraris.
Així mateix, durant el dia d’avui, els efectius d’ordre públic i de seguretat ciutadana
de la Policia de la Generalitat han hagut d’actuar per restablir l’ordre públic, garantir
la seguretat ciutadana i evitar per exemple, l’ocupació del Parlament de Catalunya.
És per això que des de la nostra organització sindical defensem l’actuació policial
duta a terme i per tant, reclamem i exigim dels nostres responsables polítics, la
defensa més enèrgica de la nostra institució.
Cal remarcar que la Policia de la Generalitat - mossos d’esquadra ha d’actuar en tot
moment en el manteniment de la seguretat ciutadana i en el restabliment de l’ordre
públic i en cap cas és el responsable dels fets que s’han produït aquests darrers dies
a Barcelona.
Així mateix i per últim, des de la nostra organització volem denunciar novament la
instrumentalització a la qual torna a estar sotmès el cos de mossos d’esquadra.
Malauradament ens estem acostumant massa a veure com uns i altres utilitzen
qualsevol actuació policial per posar en el punt de mira els mossos d’esquadra. I
estem cansats! Cansats del debat permanent i especialment quan aquest té una
connotació clarament política. Exigim respecte per als nostres companys i per la seva
feina.
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