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Condecoracions menyspreades per a la Brigada
Mòbil
Barcelona, 2 de novembre del 2020.-

Sembla que el reconeixement dels nostres responsables
polítics a la tasca feta per les unitats d’ordre públic del cos
de mossos d’esquadra, no és una tasca complaent i els
resulta certament incòmode. Sembla que reconèixer la
feina ben feta per la BRIMO s’ha de fer a esquenes i
d’amagatotis de l’opinió pública ja que, fer-ho
públicament pot donar una imatge que cal resistir-se
a donar.
I és que si l’any 2018, pels atemptats que va patir
Catalunya l’any 2017, va ser un any excepcional en quan
a condecoracions i felicitacions per a tot el cos de mossos
d’esquadra, l’any 2020 ha estat un any excepcional en el
mateix sentit per a la Brigada Mòbil, fruit de la feina feta durant la setmana de desordres públics perpetrats
al nostre país després de la “sentència del procés”.
Cent quaranta (140) companyes i companys de la Brigada Mòbil, per actuacions meritòries en l’exercici de
les seves funcions durant els dies més crítics que Catalunya ha viscut en quan a ordre públic, han estat
condecorats aquest any. No obstant i a diferència del que s’ha fet cada any (i utilitzant el COVID com excusa)
aquestes condecoracions han estat lliurades sense cap tipus de reconeixement. D’amagat i a esquenes de
l’opinió pública, la Brigada Mòbil ha estat reconeguda per la bona feina que es va fer durant aquells dies.
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), pel que considerem un menyspreu evident, hem
adreçat un escrit al Director General de la Policia denunciant aquesta situació. Tant és el problema de
reconèixer públicament que la Brigada Mòbil va actuar meritòriament ara fa un any? No es mereixen
les persones condecorades un acte públic de reconeixement institucional per les seves actuacions
meritòries? No es mereixen totes aquetes persones rebre les medalles com al resta de membres del cos de
mossos d’esquadra que fins ara les han rebudes?
Ni el Conseller d’Interior (qui ja va manifestar el que pensava al respecte), ni cap altre responsable polític
van estar presents en el lliurament de les condecoracions. Tampoc cap membre de la Prefectura hi va
participar. Les medalles es van lliurar en el mateix brífing de servei, desmereixent el seu lliurament i
enviant un missatge decebedor a tota una Àrea (la de la Brigada Mòbil) que quan se l’ha necessitada
(com aquells dies) ha mostrat una implicació i un sacrifici extraordinari.
És per això que la nostra organització sindical, en l’escrit adreçat al DGP, ha reivindicat la necessitat de
prestigiar unes tasques que (per la seva complexitat) sempre estan en l’ull de l’huracà. I cal fer-ho perquè si
nosaltres mateixos no som capaços de valorar i apreciar les tasques que fan totes i cadascunes de les
unitats del cos, no ho farà ningú.
Des del SAP-FEPOL sí estem orgullosos de la feina que la Brigada Mòbil (i tot el cos en general) va
desenvolupar ara fa un any i que han donat peu a l’atorgament de 140 medalles, només per a la BRIMO.
No tenim vergonya a dir-ho públicament i ho farem quantes vegades sigui necessari. FELICITATS a totes
les condecorades i a tots els condecorats.
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