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SAP-FEPOL exigeix indicacions clares en el 
dispositiu del “tancament del Segrià” 

 
Barcelona, 21 de juliol de 2020.- 

El passat 10 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) adreçava un escrit al 
Director General de la Policia, a través del qual reclamàvem instruccions clares en la realització 
del dispositiu que fins llavors assegurava el tancament del Segrià. 

Diverses situacions ens evidenciaven que les persones membres del cos de mossos d’esquadra 
que es trobaven en el punt de tancament, no tenien les instruccions clares sobre quina havia de 
ser la seva actuació concreta. Deixàvem sortir a qui verbalment i sense acreditar, ens 
manifestava que el motiu del seu desplaçament era laboral? No es demanava cap acreditació al 
respecte? Quines garanties teníem que veritablement el motiu del desplaçament era l’idoni? 

Així, davant la nova exigència que es reclamava als efectius policials, la gran major part dels 
quals estan aguantant l’exposició a altes temperatures, SAP-FEPOL exigia a la Direcció General 
de la Policia i al Govern  de la Generalitat garanties que el dispositiu que es realitzava era del tot 
necessari. 

Més lluny de la realitat, el que han hagut de patir els efectius policials que aquest cap de 
setmana han estat realitzant el tancament del Segrià, ha tornat a mostrar que allò que ja 
reclamàvem en l’escrit de 10 de juliol, continua succeint. 

I és que segons es feien ressò alguns mitjans de comunicació, el confinament perimetral del 
Segrià es va aixecar a les 12:00 hores del passat 19 de juliol12. Un extrems que els policies i les 
policies que es trobaven en els punts de tancament desconeixien totalment i que quedaven 
sorpresos, en ser informats d’aquests extrems per la pròpia ciutadania a qui paraven. 

Algú es pot imaginar quina cara se li quedava al mosso o a la mossa quan, aguantant altes 
temperatures, parava els vehicles i els ocupants dels mateixos l’informaven que el tancament 
perimetral ja s’havia aixecat? Algú s’ha parat a pensar quina és la sensació que patia aquest 
mosso o aquest mossa? Davant d’aquests fets que es suposa que s’havia de fer? En cas de 
dubte deixar passar tothom (com així es va dir als efectius policials)? 

Des del SAP-FEPOL exigim novament directrius clares de quines han de ser les funcions que 
com a cos policial hem de realitzar. Reclamem que els nostres policies rebin instruccions clares 
sobre quines han de ser les seves actuacions. I ho reclamem així perquè recordem, que per 
aquest dispositiu s’han modificat condicions de treball, s’han modificat quadrants i jornades de 
treball i s’ha trencat novament i per enèsima vegada, la conciliació de la vida familiar amb la 
laboral. Sincerament, tot plegat sembla un autèntic despropòsit. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 
																																																								
1https://www.segre.com/noticies/lleida/2020/07/19/el_confinament_perimetral_del_segria_aixeca_aquest_migdia_111014_1092.html 

	
2 https://www.ccma.cat/324/sacaba-el-confinament-perimetral-del-segria-pels-rebrots-de-coronavirus/noticia/3035401/ 

	


