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Tsunami veïnal i policial per reclamar millores en 
seguretat pública!   

 
Barcelona, 16 de setembre del 2019.- 

Aquest cap de setmana, a Barcelona 
s’ha tornat a escoltar un clam en favor de 
la seguretat pública. 

I és que una ciutadania cansada ha sortit 
als carrers organitzada en Tsunami 
Veïnal, per reclamar als nostres 
responsables polítics, una major inversió 
en seguretat pública. 

Així doncs, el Sindicat Autònom de 
Policia (SAP-FEPOL) vol transmetre la 
seva felicitació i gratitud a l’Agrupació 
Tsunami Veïnal per l’organització d’una 

manifestació que ha de servir per obrir els ulls a un Govern que hores d’ara, no està a 
l’alçada de les circumstàncies ja que amb la seva inacció, no treballa amb la celeritat que la 
ciutadania ha reclamat aquest dissabte.  

La nostra organització sindical (sense sigles), juntament amb APME, va estar present a la 
manifestació fent costat a les veïnes i als veïns de Barcelona. Va estar al costat d’aquells i 
d’aquelles que pateixen directament la manca d’inversió en seguretat i que, cansats d’una 
situació insostenible, s’han organitzat per reclamar als nostres responsables polítics 
solucions urgents.  

És per això que des de SAP-FEPOL tornem a insistir i, després de l’èxit d’aquesta 
manifestació, tornem a reclamar una vegada més al Departament d’Interior i també, al 
Departament d’Economia, la necessitat que aprovin una bossa d’hores estructurals (amb la 
conseqüent revalorització del preu de l’hora extraordinària) que faci front a la manca 
d’efectius que des de fa molts anys ens té #sotamínims.  

La ciutadania i el nostre col·lectiu el dissabte van unir esforços i es van manifestar de 
manera conjunta per reclamar millores en el servei de seguretat pública de Catalunya. No 
podem esperar a la incorporació d’efectius policials amb les noves promocions. Buscar 
mesures alternatives i  immediates és urgent i les proposades per aquells que encara estem 
en Unitat d’Acció Sindical són les més coherents i necessàries.  

Per últim, la nostra organització sindical vol agrair la rebuda i el tracte que Tsunami Veïnal 
ens han proporcionat al llarg de les converses i reunions mantingudes, essent conscients de 
l’esforç que han fet per evitar que una manifestació com la realitzada dissabte es polititzés. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


