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Condemnem absolutament els fets 
d’avui a Catalunya 

Barcelona, 16 de febrer de 2021.- 

Aquesta tarda-vespre-nit Catalunya està tornant a 
viure una jornada conflictiva amb aldarulls, disturbis, 
agressions i atemptats contra membres del cos de 
mossos d’esquadra, així com també contra algunes 
dependències policials, per part de diversos grups 
d’individus. 

Girona, Lleida, Barcelona, Reus i especialment Vic 
han estat ciutats catalanes on avui, el cos de mossos 
d’esquadra (així com també altres cossos policials) 
han estat objectiu d’atacs indiscriminats, amb el 
lamentable resultat de nombroses lesions personals 
i quantiosos danys materials. 

A l’efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-
FEPOL) vol mostrar el seu màxim rebuig als fets 
esdevinguts i perpetrats contra el cos de mossos 
d’esquadra. Uns fets que novament es focalitzen 
contra un cos policial que cal dir a més, avui ha tornat 
a mostrar una absoluta professionalitat. 

Les imatges que estem veient son dures. 
Comissaries policials assaltades, crema de propietats particulars i especialment agressions 
contra membres de cossos policials mereixen sense excepcions una condemna de tota la 
societat democràtica i de tots actors polítics que la representen.  

Llastimosament, la nostra organització sindical ha tornat a ser testimoni d’imatges que ens 
produeixen un enorme rebuig. Veure efectius de seguretat ciutadana totalment exposats i 
agredits, actuant sense mitjans i totalment venuts, son imatges que ens fastiguegen.  

És per això que el sentiment d’abandonament que han pogut experimentar avui tots els 
efectius policials pot veure’s incrementat, si des de tota la classe política sense excepció 
no es condemna amb una contundència absoluta i única, tots els fets esdevinguts.  

No és secret de ningú que en dies com els d’avui  certs col·lectius aprofiten la manifestació 
pacífica però reivindicativa de part de la societat, per generar un escenari de guerra de carrer. 
És per això que aquestes accions no poden quedar impunes. 

Així doncs, la nostra organització sindical exigeix al Departament d’Interior i al Govern en 
funcions de Catalunya que posi tots els recursos suficients i necessaris, en l’atenció i la 
defensa de la institució que representem, així com també i especialment dels mossos i 
de les mosses que la integren. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


