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TOT EL NOSTRE SUPORT ALS COMPANYS DE 

CORNELLÀ EN EL NOU ATEMPTAT TERRORISTA 

 
Un cop més ens felicitem de no haver de lamentar víctimes mortals en un, 

presumpte, atac terrorista contra els nostres agents. Un cop més tornem a 

lamentar la manca de seguretat en les nostres comissaries. 

 

USPAC ha denunciat, en multitud 

d’ocasions, que no disposem dels mitjans 
suficients tant humans com a materials, 
ni la formació necessària per a defensar 
als ciutadans, i a nosaltres mateixos, de 
l’amenaça terrorista. 
 

Així mateix, també consta en informes de 

caps de comissaria que denuncien la manca 

de formació; però els recursos i la política del Departament d’Interior es 
dirigeixen a finalitats alienes a garantir la nostra seguretat i respecte 
als drets i condicions laborals. 
 

La manca d’arcs de seguretat (detectors de metalls) a les nostres comissaries 

no acaba de fer-los el pes, ja que no va amb la imatge de policia de proximitat 

que volen vendre,... La seva “política partidista i de cara a la galeria”, la 

seva inacció,... minva la nostra seguretat i, no és la primera vegada que patim 

incidents desafortunats en pro de les seves campanyes del “tot controlat”. Qui 
es juga la vida cada dia som nosaltres i ens menystenen contínuament. 
  

Aquest incident d’avui seria fàcilment reproduït en moltes comissaries del 

territori degut a les mancances de personal i seguretat passiva que tantes 

vegades hem denunciat des de la nostra organització.  

 

De nou, USPAC dóna el seu assessorament, des del primer moment, 
tant als companys/es actuants com als de la mateixa comissaria. 

 

Recordem que l’actuació dels agents ha salvat la vida de molts 
companys/es, des d’USPAC el nostre reconeixement i agraïment per 
sempre, Gràcies! 
 

ESTIGUIN A L’ALÇADA DE LES CIRCUMSTÀNCIES !! 
ELS MOSSOS SEMPRE HO ESTAN !!! 


