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Campanyes com aquesta ens potencien l’orgull 
de treballar com a policies 

 
Barcelona, 28 de desembre del 2020.- 

Aquests dies hem vist com, en connivència o no de l’Ajuntament de 
Barcelona, algunes marquesines dels Transports Metropolitans 
pretenien proclamar una campanya de desprestigi i ofensa contra la 
funció pública policial. Una campanya val a dir, que en cap cas ha 
assolit els seus objectius, quedant desacreditat des d’un inici  aquells 
o aquelles que l’han realitzada. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) més enllà que 
considerem aquesta campanya vergonyosa i denigrant, volem 
posar en valor totes les mostres de suport que hem rebut de la 
gran major part de la ciutadania. 

Una ciutadania (que igual que nosaltres) ha vist l’intent d’ofensa 
d’una funció pública (la policial), que evidentment està per sobre 
d’aquests lamentables episodis. Per tant en primer lloc, la nostra 
organització sindical vol agrair totes les mostres d’afecte i 
estimació rebudes, les quals posen en valor la gran tasca que 
diàriament les policies i els policies d’aquest país i d’aquesta ciutat, 
desenvolupen de manera professional. 

Més enllà d’esperar rebre de l’Ajuntament de Barcelona les 
explicacions sol·licitades, així com també el resultat de la 

investigació que a dia d’avui està oberta, SAP-FEPOL ha trobat a faltar dels responsables del 
Consistori Municipal les mateixes mostres, que aquesta gran part de la ciutadania ens ha fet arribar.  

Desconeixem el motiu pel qual el Govern municipal no s’ha pronunciat respecte aquest “intent fallit de 
desprestigi”. Desconeixem els motius del silenci que fins avui ha imperat respecte aquests fets i 
desconeixem alhora, quines son les preferències de l’actual Equip de Govern. En aquest sentit volem 
entendre que el model de seguretat de la ciutat és una de les preferències que l’actual Consistori 
municipal està abordant. De no ser així posaria en greu risc la capital de Catalunya.  

No obstant, també volem dir que en algunes ocasions els silencis parlen. I aquest silenci (el de 
l’Ajuntament de Barcelona) és un d’ells! Alhora, a més de donar-se aquests silencis (i fins avui s’ha 
donat), fins i tot poden evidenciar quin és el model de seguretat i quines son les preferències, que 
l’actual Equip de Govern de l’Ajuntament té per a la ciutat. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) no volem ser còmplices d’aquest silenci, Ens 
sentim plenament orgullosos de representar un col·lectiu que sigui per les circumstàncies que siguin, 
sempre ha estat al peu del canó! Barcelona va ser testimoni directe de la professionalitat d’una policia 
(mossos d’esquadra i Guàrdia Urbana) que en tot moment va treballar i  treballarà per garantir la 
seguretat de la ciutadania fins i tot, d’aquells que no ens voldran com a veïns, però que no dubtaran a  
requerir-nos quan tinguin algun problema. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


