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DEMANEM LA COMPAREIXENÇA DEL CONSELLER 
D’INTERIOR AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
Barcelona, 2 d’octubre del 2018.- 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), després dels fets esdevinguts a 
Catalunya durant els darrers dies i després d’escoltar les manifestacions d’avui, del 
Director General de la Policia el sentiment d’indignació i de crispació és col·lectiu dins 
del cos de mossos d’esquadra. 

A l’efecte, la nostra organització sindical vol fer pública la indignació que la planificació 
del dispositiu d’ahir ha generat en el nostre col·lectiu. Una planificació totalment 
inadequada i totalment insuficient que va posar en risc la integritat física dels efectius del 
cos de mossos d’esquadra. 

Així mateix, SAP-FEPOL contradiu categòricament les declaracions fetes avui pel 
Director General de la Policia, qui ha negat que efectius de les Unitats de Seguretat 
Ciutadana participessin en el dispositiu d’ordre públic, com a conseqüència de la manca 
d’efectius de BRIMO i ARRO. 

El fet que els efectius de Seguretat Ciutadana hagin hagut de participar en el dispositiu, 
compartint línies de protecció amb efectius de la BRIMO i de les ARRO, és una clara 
mostra de la manca de planificació i de la improvisació que ahir es va haver d’adoptar al 
llarg de tot el dispositiu. 

Per tots els motius esmentats, la nostra organització sindical demana la compareixença 
del Conseller d’Interior al Parlament de Catalunya, de qui esperem les explicacions 
oportunes, sobre les deficiències denunciades per la nostra organització sindical.  

No entendríem que aquesta compareixença no es dugués a terme i més, després 
d’escoltar la roda de premsa feta avui pel Director General de la Policia  qui ha negat 
que els efectius de Seguretat Ciutadana hagin participat en el dispositiu d’ahir.  

El cos de mossos d’esquadra mereix rebre del seu Conseller les explicacions oportunes 
sobre un dispositiu que no ha funcionat, que ha estat insuficient, que no ha garantit la 
seguretat pública i que ha posat en risc la integritat física de tots aquells efectius que hi 
han participat.  

Així mateix, en funció de la gestió que es faci d’aquesta crisi, es reserva el dret d’exigir 
les responsabilitats que se’n puguin derivar, ja siguin polítiques o operatives. És evident 
que quan es veu un efectiu de seguretat ciutadana (alguns d’ells sense el material 
adequat), compartir línia amb un d’ordre públic alguna cosa ha fallat. El cos es mereix 
explicacions! I cal donar-les ja. 

SAP, TREBALLEM X   A TU! 


