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Malgrat només es parla de pandèmia seguim en nivell 
4 sobre 5 d’atemptat terrorista 

 
Barcelona, 10 de desembre del 2020.- 

Sembla mentida que a dia d’avui, amb 
els fets que hem viscut (no només a 
nivell nacional sinó també 
internacionalment) tinguem que recordar 
que Catalunya i Espanya segueixen 
estan sota alerta màxima d’alarma 
antiterrorista. Per tant, recordar 
extremar les mesures de seguretat ha de 
ser prioritari per al cos de mossos 
d’esquadra, per al Departament 
d’Interior i pel Govern de Catalunya.  

I és que malgrat la major part del dia 
només es parla de pandèmia, els nostres responsables polítics ni poden, ni han d’oblidar que a 
dia d’avui seguim en nivell 4 sobre 5, d’alerta per atemptat terrorista. 

A mode de recordatori, no fa tant si no arriba a ser per la brillant actuació d’una mossa a la comissaria 
de Cornellà, el cos de mossos hauria pogut patir una desgràcia de tràgiques conseqüències. 

A l’efecte, des del SAP-FEPOL hem reclamat sempre la necessitat d’incrementar les mesures de 
seguretat de totes les dependències policials. Així mateix hem estat específicament reivindicatius en 
algunes comissaries de la Regió Policial Metropolitana Sud i molt especialment a Esplugues de 
Llobregat i a l’Aeroport de Barcelona. 

Per responsabilitat no farem públiques aquestes mancances, si bé ja les hem traslladat tant a la pròpia 
Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, com als Caps de la Regió Policial i a la 
Sub-direcció General de Recursos Humans. 

Malauradament i de manera escandalosa, les actuacions per resoldre aquestes deficiències no s’han 
acabat realitzant, molt probablement per “problemes pressupostaris”. Per tant, amb aquest comunicat 
SAP-FEPOL torna a demanar novament, per a totes les comissaries en general, però molt 
específicament per les dues esmentades, una actuació ràpida acord a les necessitats reclamades.  

L’any 2020 és a punt de finalitzar i des del Sindicat Autònom de Policia som molt conscients de les 
qüestions que han quedat pendents de resoldre (alguna de les quals com diguem, suposen una 
autèntica vergonya).  Des de la nostra organització sindical seguirem exigint al Departament 
d’Interior que garanteixi la seguretat, no només de les seves treballadores i dels seus 
treballadors, sinó també de tota la ciutadania que ens visita. 

Prioritzar el pressupost a la seguretat pot suposar un escàndol si finalment hem de lamentar mals 
individuals i materials. I més després que algú com SAP-FEPOL ho hagi denunciat tantes i tantes 
vegades. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


