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A nosaltres ens fan mal els ulls veure imatges 
com aquestes! 

 
Barcelona, 1 d’octubre de 2020.- 

Després dels fets succeïts avui en un desnonament a la 
localitat de Barcelona, el Sindicat Autònom de Policia 
(SAP-FEPOL) vol fer les següents consideracions: 

Primer.- El cos de mossos d’esquadra i la nostra organització 
sindical està farta i cansada que, per part d’un sector de la 
classe política, se’ns criminalitzi d’una responsabilitat com la 
dels desnonaments que tornem a dir: no ens pertoca! 

Aquesta criminalització, juntament amb una manca de 
lideratge ferm, provoca que els mossos i les mosses 
d’esquadra que realitzen funcions d’odre públic tinguin una 
absoluta i perillosa sensació de soledat! 

Segon.- Fruit d’aquest intent de criminalització, denunciem 
que (tal i com ha passat avui) es carregui tota la 
responsabilitat que recau sobre els desnonaments, als 
efectius de les Àrees Regionals de Recursos Operatius 
(ARRO).  

Alhora denunciem que sigui així, amb una única intenció 
política: evitar imatges, responsabilitat de les quals no recau en cap cas, sobre el cos de mossos 
d’esquadra. 

Tercer.- El cos de mossos d’esquadra, en els fets  esdevinguts avui i en compliment insistim d’una 
ordre judicial, ha hagut de fer front a un dispositiu exposant la integritat física dels seus efectius. Donar 
l’ordre de guanyar un espai després d’haver-lo perdut, per finalment i després d’haver patit llançaments 
de tota mena donar l’ordre de retirada, incrementa aquesta sensació que “els mossos i les mosses 
estem absolutament sols”. 

Quart.- Lamentem, condemnem i critiquem que tant l’Ajuntament de Barcelona, com totes les parts 
implicades no hagin treballat (previ al desnonament d’avui) per arribar a la solució acordada en mig del 
dispositiu, sobre el pagament per part del consistori de tres mesos del lloguer. D’haver-ho fet així 
s’hagués pogut evitar l’actuació contra la força policial de col·lectius que aprofiten fets com els d’avui, 
per agredir als efectius i malmetre la imatge i la dignitat de la Policia de la Generalitat.  

Cinquè.- Per tot l’exposat, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), exigeix respecte per una 
tasca (la policial) que com hem dit per activa i per passiva, no té cap mena de responsabilitat en la 
qüestió dels desnonament.  

De no ser així, la nostra organització sindical reclamarà que el cos de mossos d’esquadra deixi d’actuar 
de manera imminent en desnonaments com els d’avui ja que en cap cas nosaltres, ni volem ser el focus 
del problema, ni volem ser l’objectiu d’imatges que també ens fa mal els ulls veure-les. 

SAP, TREBALLEM X  A TU!  


