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QUANT VAL LA VIDA D’UN MOSSO ??? 
 
 
Ahir, dilluns 20 d’agost la DGP i la Prefectura es van reunir als Sindicats 
representatius a la Conselleria per confirmar-nos els fets de Cornellà. 
 
Com entendreu, per raons de seguretat i privacitat dels companys/es, 
explicarem el que es va parlar en quant als fets a les visites sindicals. 
 
Per enèsima vegada ens vam queixar de la manca de seguretat a les 
comissaries i, que MAI havien fet cas a les peticions que en aquest sentit els 
havíem traslladat. 
 
Estupefactes ens vam quedar quan ens reconeixen que són conscients de les 
mancances en seguretat que hi ha, però sense solució per “motius econòmics”. 
És a dir, NO HI HA DINERS PER A LA SEGURETAT DELS MOSSOS !!! 
 
Sorprenent, donen aquesta resposta davant un Nivell d’alerta de 4 sobre 5 !! 
 
I més sorprenent encara, quan els mossos, i ha quedat demostrat, som 
objectiu dels terroristes !!. Després dels atemptats terroristes de Barcelona, 
Cambrils i, ara, Cornellà. 
 
Potser la visió des d’un despatx els fa viure una realitat paral·lela al que vivim 
els agents que estem en el carrer patrullant, jugant-se la vida dia si dia 
també!! 
 
Ens adrecem als nostres caps, tant polítics com policials: Tenen diners pel que 
interessa, així ho han demostrat. La seguretat pública ha de ser una 
PRIORITAT, facin quelcom abans no sigui massa tard i tinguem que lamentar 
danys irreparables, de ser així algú haurà d’assumir responsabilitats, ja que el 
sindicat USPAC denunciarà penalment als responsables !! 
 
Deixem de vendre una “policia de proximitat” sense mesures adients de 
seguretat i blindem els mossos d’atacs que ja s’han produït, NO ÉS EL 
MATEIX ANAR A UNA COMISSARIA DE MOSSOS QUE A UNA ENTITAT 
BANCÀRIA (algú es sentirà al·ludit amb aquest comentari, però ha sortit de la 
boca d’algun Cap molt proper a una policia de “proximitat”). 
 
El CME necessita, urgentment, més recursos materials i humans, més 
formació,... 
 
 
AMB LA SEGURETAT DELS MOSSOS I LA CIUTADANIA NO S’HI JUGA !!! 
 


