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Som els mateixos que rebíem clavells, després dels atemptats!  
 

Barcelona, 22 d’octubre de 2019.- 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP) i la Federació de Professionals de la Seguretat 
Pública de Catalunya (FEPOL) continuen defensant el cos de mossos d'esquadra davant 
dels mitjans de comunicació. En una nova intervenció en el programa de "Els Matins de 
TV3", la portaveu de la nostra organització sindical Imma Viudes ha recordat les demandes 
que durant els darrers anys hem estat fent sobre la manca d'efectius. Una manca d’efectius 
que durant aquests dies ha quedat palesa en els incidents ocorreguts especialment a 
Barcelona.  

La portaveu del SAP-FEPOL ha tornat a recordar que aquests incidents han estat produïts 
per la violència que, grups perfectament organitzats han mostrat contra el cos de mossos 
d'esquadra. A l'efecte Imma Viudes ha assenyalat “el canvi de paradigma dels grups violents 
que durant aquests dies han actuat a Barcelona”, els quals (recolzats per gent molt jove) 
busquen l’enfrontament directe i el cos a cos, contra els efectius policials.  

Novament Viudes ha lamentat que durant aquests dies s’hagin hagut de veure efectius de 
seguretat ciutadana (sense cap tipus de material de protecció) fent actuacions dins dels 
operatius d’ordre públic. Com per exemple, els que van intentar evitar episodis de pillatge a 
establiments propers  a Plaça de Catalunya, que miraculosament van poder salvar la seva 
integritat física.  

Per últim, en aquest mateix programa, la portaveu de la nostra organització ha reclamat el 
suport del conjunt de la societat, tot recordant que els furgons als quals ahir es llençaven 
globus de pintura són els mateixos que s’omplien de clavells, després de la resolució dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils.   

Per la seva banda, el portaveu de la FEPOL Toni Castejón, en declaracions al programa 
Hoy por Hoy de la Cadena Ser ha descrit de lamentable, la reacció política actual davant 
d’uns incidents d’ordre públic, mai vistos a Catalunya.  

A l’efecte el portaveu de la Federació ha lamentat que part de la classe política ens hagi 
assenyalat com els responsables d’aquesta situació, aspecte totalment lamentable. A 
diferència el portaveu de la FEPOL ha destacat la defensa que el Conseller Buch ha fet del 
cos de mossos d’esquadra. 

És per això que Toni Castejón ha tornat a demanar calma, recordant que el cos de mossos 
sempre ha estat un cos permanentment fiscalitzat. No obstant ha reclamat que el què “no 
pot ser és que en un moment així, on ens hem jugat la vida a sobre et critiquin”. Per últim el 
portaveu de la FEPOL ha remarcat que és evident, que davant qualsevol agressió el cos de 
mossos d’esquadra actuarà i més, si aquestes agressions venen fetes per professionals 
perfectament organitzats de la violència que han tingut un clar objectiu lesiu contra els 
efectius policials. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


