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Un crit únic avui impera en el cos de 
mossos d’esquadra: Tots som Vic! 

Vic, 17 de febrer de 2021.- 

Ahir vam viure a Vic una de les 
situacions més greus, 
perilloses, indignes i aberrants 
que la Policia de la Generalitat 
ha patit al llarg de la seva 
història com a cos policial 
d’una societat democràtica. 

L’assalt perpetrat a l’Àrea 
Bàsica Policial d’Osona no és 

propi d’una societat que pretén ser moderna i d’un país democràtic com el nostre. Però a més, 
veient la deriva de la situació, temem que situacions com les viscudes ahir no siguin les últimes 
que veurem. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ens sorgeix la necessitat d’una reflexió 
profunda com a cos policial. I com a primera, afirmem que els únics responsables dels fets 
produïts son els violents que ens va apedregar i agredir i els que van destrossar tot tipus 
de mobiliari. 

Alhora cal fer autocrítica, i molta! Perquè el que va passar ahir a Vic és conseqüència també 
del desemparament polític que ha patit el col·lectiu, també en material i formació adient. 

Primer.- És inadmissible i NO POT SER que les comissaries de policia no tinguin material 
adient d’ordre públic de dotació com escuts, defenses de goma llarga, proteccions per 
extremitat i que el que hi hagi (tal i com es va veure ahir) sigui antic i estigui desfasat. 

Segon.- És inadmissible i NO POT SER que la formació respecte ordre públic no arribi a tots 
els efectius policials. Les Unitats de Seguretat Ciutadana han hagut de fer front a una situació 
sense tenir la més mínima preparació per fer-ho amb garanties d’èxit i protecció individual. 

Tercer.- És inadmissible i NO POT SER que la manca d’efectius provoqui que una quinzena 
de companyes i companys de Vic hagin hagut de lluitar estoicament contra les agressions de 
centenars d'assaltants que, vistes les imatges, estaven clares les seves intencions: fer tot el 
mal possible! 45’ van haver d’aguantar fins que va arribar el primer reforç, amb llançaments 
de tota mena, alguns dels quals tal i com s’ha vist, s’han efectuat contra zones vitals. 

És per això que des de la nostra organització sindical reclamem una reunió d’urgència amb el 
Departament d’Interior perquè s’escolti una sèrie de propostes que considerem necessàries 
implantar per millorar aspectes en seguretat. 

Per últim i amb aquest comunicat, SAP-FEPOL insta al Departament d’Interior a condecorar 
les companyes i companys que ahir, jugant-se fins i tot el seu físic i en defensa de la institució 
i la dignitat de tot un cos com el nostre, van evitar a Vic la imatge d’una comissaria ocupada. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


