
 

USPAC - UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 
Apartat de correus núm. 13 /25080 Lleida 635 761 306 / 644 211 680 

uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 

 
                         03-10-2017 

 

126/2017                                                   

 
 

CONDEMNEM LA VIOLÈNCIA 
 
 
Davant la greu i complicada situació, del País, que ens ha tocat viure, des d’USPAC 
condemnem l’ús de la violència com a arma per a solucionar els problemes. 
 
No entenem com hi pot haver una lectura tan esbiaixada de la resolució de la 
magistrada del TSJC, la qual deia que les actuacions policials havien de ser sense 

afectar la normal convivència ciutadana. 
 
El CME va tancar 500 col·legis electorals sense produir ni un ferit, sense donar 
cap cop a ningú, sense crear aldarulls,... Les FCSE en van tancar 56, amb les 
conseqüències que són conegudes per tothom, les imatges en són testimoni. 
 
Des d’USPAC rebutgem i condemnem la violència. Creiem que no és la manera de 
resoldre els conflictes, i menys quan aquesta va dirigida a una població pacífica, que 
l’únic que pretenia era exercir el seu dret a vot. 
 
També condemnem enèrgicament les agressions a alguns companys/es del CME 
produïdes per part de membres de les FCSE i els enfrontaments produïts per a 
intentar aturar la brutalitat emprada. 
 
El primer que ens ensenyen quan entrem a l’Escola de Policia és que s’ha d’actuar 
sempre amb congruència, oportunitat i proporcionalitat. 
  
Si us plau, no veieu que no potser que hi hagi més de 900 ferits i ningú decideixi fer 
un pas al costat reconeixent el greu error que es va cometre ??? 
Demanem la dimissió del Ministre d’Interior Sr. Zoido, contra els responsables 
que van donar les ordres, i la del Sr. de los Cobos, coordinador de l’operatiu policial. 
 
Des del sindicat USPAC volem donar tot el suport i sobretot felicitar per la seva 
professionalitat als companys/es, els quals es van passar entre 12 i 17 hores sols en 
els llocs, sense relleus, sense aigua, molts sense la possibilitat de dinar. I també als 
que us vau trobar en situacions desagradables com veure que les FCSE us “van passar 
per sobre”, sense parlar-vos, sense “mediar” amb els ciutadans,... Als que heu patit la 
ràbia i la resignació per no poder protegir la integritat física dels milers de ciutadans 
que estaven esperant per votar.  
 
Així mateix, volem copsar la sensació de solitud de molts mossos, ja que molts van 
demanar recolzament i no va arribar mai, o que vingués algun comandament al lloc 
per a fer-se càrrec de la situació i tampoc, a tots vosaltres tot el nostre recolzament. 
 
Des d’USPAC demanem respecte per la llibertat de pensament i demanem als polítics 
treballar per la convivència pacífica i pel bé comú de la societat, a la qual ens devem.  
 

 
AVUI MÉS QUE MAI, ORGULLOSOS DE SER MOSSOS !!! 

AL SERVEI DEL CIUTADÀ I DEL POBLE DE CATALUNYA!!! 


