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LA LEGALITAT CONSTITUCIONAL NO ES 
PRESERVA AGREDINT LA CIUTADANIA 

 

Barcelona, 1 d’octubre del 2017.- 

 

La Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) en 
resposta al comunicat emès de manera unitària per les cinc organitzacions sindicals 
representatives del Cos Nacional de Policia considera que avui, 1 d’octubre s’ha escrit 
un llastimós episodi en la història recent de la democràcia espanyola. 

Un balanç de més de 500 ferits entre la ciutadania catalana no pot ser considerada de 
cap de les maneres una “impecable” actuació. Ans el contrari la considerem molt 
il·lustradora de la política a la qual estem assistint aquests dies, així com també de la 
irresponsabilitat dels dirigents polítics dels cossos policials que han ordenat donar un 
tractament de control de masses i d’actuació d’ordre públic a un acte d’expressió 
popular. 

Des de la FEPOL denunciem les connotacions polítiques que denota el comunicat fet 
per les cinc organitzacions sindicals del CNP, la qual cosa s’evidencia en la utilització 
d’expressions més dignes de dirigents polítics, que no pas de representants de 
professionals de la seguretat.  

Tot i les injustes acusacions d’aquests cinc sindicats, des de la nostra Federació 
seguirem defensant el paper de la policia com a servidors públics, així com també la 
seva essencial funció com a element cohesionador de la societat. Cohesió social que a 
Catalunya està essent posada en greu risc per la instrumentalització descarada 
per part de les cúpules policials dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. 

FEPOL lamenta que tant les ordres rebudes pel Cos Nacional de Policia, com per la 
Guàrdia Civil hagin estat les d’actuar sense respectar cap dels principis que han de regir 
tota actuació policial (congruència, oportunitat i proporcionalitat) i més, quan la pròpia 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  ordenava en la seva 
interlocutòria actuar en qualsevol cas “sense afectar la normal convivència 
ciutadana”. 

No hi ha mitges tintes. Efectivament, la policia està sempre al costat de la llei. Però 
tractar a la ciutadania catalana, en tot el seu conjunt, com una massa de 
delinqüents i actuar sobre la mateixa amb aquesta violència desproporcionada, 
també pot ser considerat delictiu o com a mínim mostra la mesura de l’escassa qualitat 
democràtica del Govern de l’Estat. 
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És per això que davant les acusacions de “bochornosa equidistancia” efectuada pels 
sindicats del Cos Nacional de Policia, FEPOL vol expressar públicament que reitera el 
seu compromís amb la defensa dels drets i de les llibertats de TOTS els catalans. Per 
tant reivindiquem i defensem orgullosament la nostra equidistància i total neutralitat 
política davant d’aquests fets lamentables que mai haurien d’haver-se produït. 

Considerem realment vergonyant la politització, la instrumentalització i la clara 
extralimitació en les seves funcions de la cúpula de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de 
Policia. A tal efecte creiem que no es pot entendre que, havent avortat tècnicament ja la 
nit d’ahir la celebració del referèndum de l’1-O, per estricta decisió política del Govern 
Central i del President Rajoy s’hagi generat de manera innecessària una actuació 
d’ordre públic sobre població civil desarmada que pretenia dur a terme un acte 
d’expressió i mobilització jurídicament atípic, no constitutiu de cap delicte. 

Cal tenir present que avui, al cos de mossos d’esquadra no se li ha donat ni tant sols 
cinc minuts per poder complir amb la interlocutòria emesa pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, més quant en indrets com Sant Julià de Ramis, la Guàrdia Civil 
actuava abans que la Policia de la Generalitat li reclamés un possible auxili necessari. 

Els sindicats integrats dins la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de 
Catalunya (SAP, SEIME, SICME i AFITCME) condemnem enèrgicament que el 
comunicat fet pels representants sindicals del Cos Nacional de Policia no tingui ni tant 
sols, un mínim d’autocrítica vers l’actuació policial i justifiqui “sense raó” la seva dubtosa 
actuació.  

La FEPOL vol posar en rellevància que el cos de mossos d’esquadra és un cos policial 
amb una clara vocació de servei. Una vocació de servei a la ciutadania de Catalunya i 
reprovem que des de les organitzacions sindicals del CNP es parli gratuïtament que “la 
impunitat no pot obrir-se pas en un cos com dels mossos d’esquadra”. 

El cos de mossos d’esquadra és i continuarà essent la Policia de la Generalitat de 
Catalunya. Una policia que ha estat capaç de fer un pas endavant i mostrar sempre quan 
ha estat necessari el seu caràcter de Policia integral al servei de la societat catalana. 

Així mateix, les formes en que les forces i cossos de l’estat han tractat durant el dia 
d’avui als membres del cos de mossos d’esquadra és una mostra més de les 
pretensions del dispositiu realitzat. Unes formes indignes que la nostra Federació 
estudiarà denunciar davant dels organismes competents. 


