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ASA continua esperant les millores de protecció que 
garanteixin mínimament la seguretat dels efectius 

 
Barcelona, 28 d’abril de 2020.- 

Ningú podrà dir que el Sindicat Autònom de 
Policia (SAP-FEPOL) no porta temps treballant 
per millorar les condicions de seguretat de 
l’Àrea de Seguretat Aeroportuària de Barcelona. 
La nostra organització, amb una actitud 
clarament responsable i de progrés, ha parlat 
amb tothom amb qui calia i ha fet totes les 
gestions oportunes (fins i tot denúncia a la 
Inspecció de Treball), per aconseguir unes 
millores que mai acaben d’arribar. 

Des que es decretés el nivell 4 sobre 5 d’alerta 
terrorista (el qual a dia d’avui continua plenament vigent), SAP-FEPOL ja va denunciar 
que les instal·lacions d’ASA presentaven punts febles que no garantien la seguretat dels 
efectius que hi estaven destinats (com per exemple i entre d’altres, el vidre de protecció 
de la “peixera”). 

El mes de febrer d’aquest any, en una sèrie de comunicats SAP-FEPOL insistia i seguia 
treballant de forma persistent per aconseguir unes millores que, a nivell pressupostari, 
tampoc han de tenir un impacte econòmic al qual tot un Departament d’Interior no hi 
pugui fer front.  

No obstant, amb aquest nou comunicat, la nostra organització sindical continua 
reclamant un vidre per a la “peixera” que hauria de servir per dificultar o impedir el risc 
de contagi de la COVID-19 o altres agressions. Continuem reclamant una porta d’accés 
a la Comissaria de la T1 que no estigui atrotinada. I seguim reclamant moltes qüestions 
més, que lluny de fer-les públiques per seguretat en aquest comunicat, sabem que 
segueixen posant en risc la salut i la seguretat de tots els efectius policials. 

Per tant, la pregunta que ens ve tota l’estona és: quan posaran solucions a tots aquests 
problemes que des de fa tants mesos ve denunciant la nostra organització sindical, en 
tots els àmbits del Departament? Esperaran a la resolució de la Inspecció de Treball? 

Des del SAP-FEPOL convidem a totes les persones que tenen la responsabilitat de 
buscar una solució a la nostra demanda que ens utilitzin, que comptin amb nosaltres i 
que ens tinguin en compte. Perquè la nostra intenció, més enllà de buscar cap tipus de 
conflicte, és trobar a aquesta situació una solució que garanteixi tant la salut, com la 
seguretat dels tots els companys i de totes les companyes destinades a ASA Barcelona. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


