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L’ARRO i la BRIMO diuen prou!  
 

Barcelona, 16 d’octubre de 2019.- 

Vists els incidents ocorreguts a Catalunya, 
els efectius de les Àrees Regionals de 
Recursos Operatius (ARRO) i la Brigada 
Mòbil (BRIMO) diuen prou! Durant dos 
dies, els nostres companys i les nostres 
companyes porten aguantant llargues 
jornades de treball, suportant una 
exposició severa a rebre llançaments i 
atacs que han posat i continuaran posant 
en risc la seva integritat física.  

A hores d’ara, són més de cinquanta els 
membres del cos de mossos d’esquadra 

que han patit lesions, alguna de les quals han estat de considerable gravetat. Unes lesions patides 
com a conseqüència també, i perquè no denunciar-ho, d’haver hagut d’afrontar un dispositiu d’ordre 
públic amb un material (especialment les ARRO), que des de la nostra organització sindical ja portem 
anys reclamant la necessitat de millorar-lo. 

Cascos caducats, armilles anti-trauma desfasades per un ús excessiu que ja no protegeixen, manca 
d’eines que no eviten el cos a cos i ARRO sense colzeres són alguns exemples que deixen en 
evidència, les males condicions amb les quals s’ha hagut d’afrontar aquests dispositius.  

Reiterem! El cos de mossos d’esquadra i especialment els efectius d’ordre públic han rebut durant 
aquests dos dies una violència extrema generada per grups organitzats, que actuen amb una única 
finalitat, atemptar contra la força policial i la normal convivència ciutadana. 

De fet, recordem que el model d’ordre públic ha estat revisat en els darrers anys al Parlament de 
Catalunya i el cos de mossos, actua en tot moment amb el material que  se’l dota. Un model que, 
vists els fets, considerem necessari tornar a analitzar per poder-lo millorar. 

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) expressem de manera clara i 
contundent, que el cos de mossos d’esquadra en cap cas ha generat els incidents vistos a Barcelona 
i a altres ciutats catalanes. Els únics responsables són grups violents, perfectament organitzats que 
trenquen de manera premeditada l’ordre públic. 

Per tant, des de la nostra organització sindical volem fer una defensa ferma dels membres del cos de 
mossos d’esquadra, els quals novament per altra banda, han estant fent front a aquesta crisi veient 
com es vulnera el seu règim horari. 

Així, després dels fets d’ahir, els efectius d’ARRO i BRIMO diuen prou! Diuen prou perquè no poden 
afrontar un dispositiu d’ordre públic amb totals garanties. Els efectius d’ARRO i BRIMO diuen prou 
perquè veuen com, malgrat estar a peu de carrer i veure la necessitat de dispersar, han d’aguantar 
llançament d’objectes durant llargues estones per finalment, acabar actuant. I diuen prou perquè 
malgrat el seu esforç ingent no veuen recompensada la seva predisposició. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


