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SAP-FEPOL EXIGEIX TOLERÀNCIA ZERO CONTRA LES 
AGRESSIONS A MOSSOS PER PART DELS “MANTERS” A SALOU 

 
Salou, 1 d’agost del 2018.- 

Avui en un servei planificat a Salou, 
efectius del cos de mossos 
d’esquadra i en compliment de les 
seves funcions,  han identificat a 
dues persones que presumptament 
estaven perpetrant un delicte contra 
la propietat industrial i que portaven 
amb si mateixes, grans quantitats 
de material destinat a la venta 
ambulant il·legal. 

En el transcurs de l’actuació policial, 
un grup de col·legues dels dos 

identificats no ha vacil·lat en enfrontar-se a les dotacions policials. Un enfrontament del 
tot agressiu, en el qual els dos identificats i els seus col·legues, no han dubtat en 
amenaçar amb cadires de fusta i pals als efectius de Seguretat Ciutadana i l’ARRO i fins 
i tot han arribat a agredir-los. 

Com a resultat, hores d’ara la nostra organització sindical ha de lamentar que dos 
efectius del cos de mossos d’esquadra hagin resultat lesionats i que els vehicles policials 
hagin presentat danys.  

És per això que, des del Sindicat Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem 
donar tot el recolzament als nostres companys, a les nostres companyes i a l’actuació 
policial que s’ha dut a terme. Per contra volem denunciar públicament la mala gestió que 
s’ha fet i s’està fent des de les Administracions que tenen la competència de la venta 
ambulant i del conflicte etern amb els “manters”. 

La permissivitat amb la qual històricament, les Administracions han mostrat sobre 
aquesta qüestió deixa en evidència que aquesta, no soluciona un conflicte que dia rere 
dia es va agreujant. Mirar cap un altre costat dóna ales a un col·lectiu que no dubta en 
enfrontar-se físicament a la força policial, generant d’aquesta manera un greu problema 
d’ordre públic. 

Per tant exigim de les Administracions que actuïn amb la la responsabilitat suficient, per 
evitar així que episodis viscuts avui a Salou es tornin a repetir. Així mateix exigim una 
condemna ferma contra les agressions que han patit els efectius policials, inclosa la dels 
propis “sindicats de manters”. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


