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La manca d’inversió en seguretat pública ha anat en 
detriment de la prevenció policial 

 
Barcelona, 12 de juliol del 2019.- 

En declaracions a BETEVÉ, la portaveu 
del Sindicat Autònom de Policia (SAP-
FEPOL) Imma Viudes ha tornat a 
denunciar les conseqüències que a dia 
d’avui està patint la ciutadania i el cos de 
mossos d’esquadra per la manca 
d’inversió, que la Policia de la Generalitat 
ve acumulant des de fa molts anys.  

Una ciutadania que com a conseqüència 
de la sensació d’inseguretat que percep ha vist la necessitat d’organitzar-se en patrulles ciutadanes, 
tals com les que avui s’estan donant per exemple a Barcelona i que es fan visibles mitjançant 
plataformes com “Helpers”. 

Unes patrulles ciutadanes que, tal i com ha denunciat Viudes, ni tenen la formació, ni les eines per fer 
tasques policials, la qual cosa podria tenir conseqüències negatives per a les persones que les 
realitzen.  

Per tant, des de la nostra organització sindical, per enèsima vegada i per boca de la nostra portaveu 
hem tornat a reclamar públicament, l’aprovació de mesures urgents que evitin i facin front a la 
sensació d’inseguretat ciutadana que a dia d’avui té tota la ciutadania.  

Viudes ha insistit en la necessitat d’invertir en seguretat pública, ja que no fer-ho està provocant que 
aquestes patrulles ciutadanes s’enfrontin (sense recursos) de manera directa a la delinqüència que 
localitzen.  

Des de la nostra organització sindical no podem permetre que l’auto-organització ciutadana intenti fer 
front a l’increment dels fets delictius que, com a conseqüència d’aquesta manca d’inversió, s’està 
produint en els darrers anys a Catalunya.  

Tal i com ha exigit la nostra portaveu, el Departament d’Interior ha d’aplicar mesures urgents com les 
que des de fa més de tres anys SAP-FEPOL està reivindicant en la campanya #sotamínims. I la 
primera no pot ser altra que l’aprovació d’una bossa d’hores estructurals que minimitzi l’impacte de 
les greus conseqüències que provoca la manca d’efectius.  

No n’hi ha prou amb aprovar noves convocatòries. Cal tenir present que, amb la incorporació dels 
darrers efectius, la totalitat de les comissaries no han notat l’increment d’efectius i les conseqüències 
continuen essent les mateixes. Algunes comissaries no han tingut cap nova incorporació i d’altres, 
només dos nous o noves policies s’han incorporat a la plantilla de l’ABP. 

Així doncs és responsabilitat, no només del Departament d’Interior sinó de tot el Govern de la 
Generalitat, de la precària situació actual. Cal una injecció de capital urgent per al cos de mossos 
d’esquadra i no actuar en aquesta direcció és fer oïdes sordes a les reclamacions de tota la 
ciutadania i de la nostra organització sindical. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


