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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

CARTA ALS POLÍTICS CATALANS 
 

Aquesta carta va dirigida als Polítics Catalans amb qui no ens vàrem poder reunir abans de les Eleccions del 

Parlament de Catalunya i que passaran a formar part del Nou Parlament i del Nou Govern de la Generalitat 

de Catalunya. Així que va dirigida també al futur President o Presidenta del Parlament, de la Generalitat, 

del futur Conseller o Consellera d’Interior i a la resta de Diputats i Diputades. També va dirigida als Polítics 

que no han pogut entrar el Parlament i aquells qui es vulguin dedicar en un futur. 

El Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya vàrem néixer arran dels fets del 1 d’Octubre i del Silenci 

d’altres Sindicats. Vàrem néixer per donar veu a una part del Col·lectiu i per defensar les Treballadores i 

Treballadors de la Seguretat i les Emergències de Catalunya, el nostre Poble i les nostres Institucions. 

Sabem que el nostre posicionament no agrada a tothom. Hem dit obertament que cal una República 

Catalana per tenir unes millores Laborals Reals. Hem dit que s’ha d’acabar amb les males Praxis Policials, ja 

que danyen la imatge dels Cossos Policials i a tots els seus Professionals. Hem trucat a la Direcció General 

de Policia per saber pels nostres, pels Membres del Cos de Mossos d’Esquadra ferits en els incidents i del 

seu estat. Però també hem trucat a l’Associació Irídia per preguntar sobre l’estat d’una persona que ha 

perdut un ull i hem lamentant la lesió ocasionada. Per totes aquestes coses i més, hem sigut objecte de 

crítiques dins dels propis Cossos Policials i de fora. 

Del Silenci vàrem néixer, però el Silenci i/o Acusacions dels Polítics Catalans fa molt de mal i pot arribar a 

ser destructiu. Podem entendre que certes actuacions s’hagin de revisar o que cal un Model de Seguretat i 

Emergències de Catalunya urgentment, però no entenem aquesta Criminalització i Silenci cap a la Policia 

Catalana, essent la Institució més ben valorada en la última enquesta realitzada. 

La tarda del 16 de Febrer de 2021 hi va haver un atac violent a la Comissaria de Vic, on Companys i 

Companyes de Seguretat Ciutadana, essent els que eren, sense formació en Ordre Públic i material precari, 

van sortir a defensar-la. Estem parlant d’una COMISSARIA, una Institució de Catalunya, que vostès per ser 

el que són haurien de Defensar. Unes Dependències Policials que hi són per donar Seguretat i Serveis 

Essencials als ciutadans del Territori. Una Comissaria on podrien haver causat lesions a Ciutadans, ja que hi 

havia persones denunciant i advocats en aquell moment dels fets. Però els lesionats, Agents de l’Autoritat 

sembla que no importin, ni la Comissaria destrossada tampoc, i tot quedi amb un no res.  

Ahir la vàrem visitar i vàrem poder parlar amb alguns companys i companyes que varen protegir de la millor 

manera la Comissaria, essent agredits amb rocs, ampolles de vidres, cops de punys i puntades de peu fins 

que als més de 30 minuts varen rebre ajuda dels equips d’Ordre Públic. Anímicament estan tocats i crispats 

per la Situació viscuda, pel vostre Silenci i per la vostra Criminalització cap el Cos de Mossos d’Esquadra. 

Doncs s’equivoquen, per canviar el Model de Seguretat i Emergències de Catalunya, s’ha d’estimar la Policia 

i defensar-la quan toca. Poseu-vos en la pell d’un Agent de Vic durant l’Atac a la Comissaria. A la pell d’un 

Agent, ja sigui de Seguretat Ciutadana, Ordre Públic o altres que està rebent una agressió per fer la seva 

feina de forma professional.  

REFLEXIONIN, en les seves mans està tenir la millor Policia de Catalunya. Hi ha molta feina a fer, falten 

recursos materials i de personal. S’ha de millorar el Model de Seguretat i Emergències de Catalunya. Però 

primer de tot s’ha d’ESTIMAR i DEFENSAR a la Policia de Catalunya.   


