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CSIF I SAPOL: DIVIDIR A MOSSOS I GUB ÉS UNA 
IRRESPONSABILITAT 

 

       
Barcelona, 24 de maig del 2019

  
 

 

Com ja haureu vist, aquesta setmana, els sindicats SAPOL i CSIF han emès dos 

comunicats carregant molt durament contra el cos de Mossos d’Esquadra i acusant-lo  

de no informar la GUB a l’actuació que va acabar en homicidi consumat a l’Avinguda 

Mistral de Barcelona.   

 

La realitat és, però, que si es va informar. Hem contrastat que es va demanar suport a 
GUB en dues ocasions, i que van participar en l’actuació de manera conjunta, tal 

com consta a l’incident de la Sala de Coordinació de Barcelona. 

 

Els comunicats publicats pels dos sindicats han generat autèntica indignació entre el 

nostre col·lectiu, donat que accions com aquesta només fan que tensar i dividir dos 
cossos policials que treballen amb autèntica professionalitat malgrat els pocs 

mitjans de què disposen. Voler dividir els dos cossos policials és irresponsable i immoral, 

perquè ni tan sols s’han molestat en fer una mínima comprovació de fets.  

 

Potser si el mateix esforç que dediquen a assenyalar-nos amb el dit el dediquessin a 

contrastar la informació i a construir ponts, tindrien el respecte que es mereixen. Estem 

parlant d’un homicidi consumat. Hi ha línies vermelles que cap representant dels 
treballadors hauria de creuar mai. 
 

Algun membre de CSIF o de SAPOL ha considerat la greu crisi que podien provocar 

entre GUB i Mossos? I el que considerem més greu: la hipocresia i la doble moral del 

sindicat CSIF que, per una banda intenta obtenir representació sindical al cos de 
Mossos mentre que per a l’altra, l’ataca sense cap mena de remordiment. A què 

juguem?  

 

La nostra organització sindical exigim  una rectificació pública i que els delegats dels 

sindicats CSIF i SAPOL treballin amb la dignitat que els agents que els han votat 

esperen d’ells. Deixem de convertir l’acció sindical en un circ i actuem plegats com 

s’espera de nosaltres. 
 

    


