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El cos de mossos d’esquadra 
ha fet molt més del que podia haver fet  

 
Barcelona, 23 d’octubre de 2019.- 

Resposta contundent la que ha donat el portaveu 
de la Federació de Professionals de la Seguretat 
Pública (FEPOL) respecte el debat que avui ha 
tingut lloc en el Parlament de Catalunya.  

En declaracions fetes al programa Hora 14 de la 
Cadena Ser, Toni Castejón (portaveu de la FEPOL 
a la qual està integrada la nostra organització 
sindical) ha agraït el suport que el Conseller 
d’Interior, per l’esforç i les actuacions del cos de 
mossos d’esquadra està fent aquests darrers dies. 

En aquest sentit, des de la FEPOL s’ha reconegut les mostres de suport que el Conseller Buch 
està fent en totes les seves intervencions públiques. Una defensa que coincideix amb la que està 
fent tant la nostra organització sindical, com la pròpia ciutadania, la qual ha viscut els darrers 
dies, un autèntic problema d’ordre públic, contra el qual el del cos de mossos d’esquadra “ha fet 
molt més del que podia haver fet”. 

Respecte el debat produït avui al Parlament de Catalunya i la possible obertura d’expedients 
disciplinaris, Castejón ha recordat que el cos de mossos ha estat des de sempre una policia 
especialment fiscalitzada, amb un sistema propi de revisió de totes les actuacions, dins del qual 
constantment es valoren i es revisen els extrems que poden ser millorables. 

No obstant, coincidint amb el posicionament de la nostra organització sindical, el portaveu de la 
FEPOL ha lamentat certs discursos que avui hem pogut escoltar al Parlament. Uns discursos 
que, després de tot el que el cos de mossos ha hagut d’aguantar els darrers dies, deixen en 
evidència la manca d’interès per part d’una determinada classe política, que ni tant sols ha 
mostrat cap interès per la salut de les mosses i dels mossos ferits. 

Des de la FEPOL s’ha lamentat que el Parlament de Catalunya hagi perdut l’oportunitat de 
brindar unes mostres de suport que avui, més que mai el cos de mossos d’esquadra es mereix, 
així com també hagi perdut l’ocasió d’oferir al Departament d’Interior, els mitjans necessaris i els 
recursos oportuns per evitar que l’ocorregut aquests dies torni a succeir.  

“Per contra d’escoltar això estem escoltant autèntiques barbaritats que no es mereix ni el 
policia que s’està deixant la vida al carrer, ni el ciutadà que s’ha deixat la moto, el cotxe 
cremat o també la seva botiga, o la por que han patit quan passaven pel carrer” 

Davant d’aquests extrems, el portaveu de la FEPOL ha estat molt clar tot afirmant que després 
de viure una setmana que per sempre recordarem, el cos de mossos no es mereix el tracte que 
està rebent. 
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