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33!

La manca d'efectius acabarà provocant una desgràcia personal! Srs. 
d'interior, fins quan? Què ha de passar perquè vegin que la situació 
és insostenible? Són més importants les parets que la integritat 
física dels agents del CME?

Ahir vàrem poder veure el que va succeir a Sant Vicenç dels Horts!

La situació és inadmissible! Els fets són els següents: uns companys practiquen una 
detenció i el detingut  trenca el vidre de la patrulla. Després surt i puja al sostre del 
vehicle per trencar posteriorment el vidre del darrere amb el cap. Mentrestant els 
agents estan rodejats de veïns increpant-los. Fins i tot hi havia qui intentava ajudar al 

detingut. En aquesta situació, els companys demanen suport urgent i han 
de venir d'un altre municipi per la greu manca d'efectius i perquè es 
va denegar a companys més propers actuar.

Els companys de servei que cobrien el dispositiu TOGA van oferir 
per emissora el seu suport i No se'ls va deixar actuar ( no és el primer 
cop que passa) en el que sota el nostre parer i de qualsevol policia és una greu 
irresponsabilitat. En aquestes situacions, 1 minut és vital! 

Del pitjor Conseller de la Història fa temps que esperem que plegui d'una vegada i 
que al capdavant d'Interior vingui algú amb seny i preparat que es preocupi pel CME. 
Mentrestant ens preguntem si hi ha algú amb una mica de substància grisa al 
capdavant?

Sr. Pere Ferrer,  ara que s'estrena com a Director General de la Policia, faci alguna 
cosa! Doni les instruccions oportunes perquè quan es repeteixin situacions com 
aquesta la prioritat siguin les persones i no les parets. Doni esperances als que se la 
juguen cada dia per complir amb el seu deure i obligació. No podem dir el mateix 
dels responsables polítics. Aquest cop ha acabat només amb danys materials 
afortunadament. No facin que un altre dia sigui quelcom més.


