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ERC I LA CUP TORNEN A CRITICAR LA POLICIA EN LLOC DE 

CONDEMNAR LES AGRESSIONS CONTRA ELLA 

 

Tots els mitjans de comunicació coincideixen a qualificar els fets 
ocorreguts la matinada de dissabte a diumenge, en el marc de la Festa 
Major de la ciutat, com a batalla campal en la qual un nombrós grup de 
joves va llançar ampolles de vidre, pedres i altres objectes contra la 
policia, a més de cremar contenidors d’escombraries. 
 
Es tracta d’una molt violenta agressió contra les forces de seguretat, 
injustificada, il·legal, incívica, intolerable en una societat democràtica. 
 
Es per aquest motiu que la reacció d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
de la CUP a Sabadell és lamentable, oportunista, ideològica, maquinada i 
nociva per a la societat en general. 
 
Aquestes dues formacions polítiques realitzen acusacions  contra el Cos de 
Mossos d’Esquadra i contra el Cos de la Policia Municipal de Sabadell 
demanant gratuïtament i sense fonament una investigació per determinar 
si s’han comés abusos policials. 
 
Cal deixar molt clar que l’únic abús comés és el realitzat per les persones 
que van llençar els objectes contra la policia. 
 
Que havia de fer la Policia al respecte sinó sufocar les algarades? A cas 
prefereix el Sr. Gabriel Fernàndez, per exemple, que ens haguérem deixat 
pegar? A cas prefereix que ens haguessin fet molt de mal als membres de 
les forces de seguretat? 
 
La nostra més absoluta repulsa per aquestes declaracions inacceptables, 
pròpies de qui només pretén escalfar el carrer contra la policia, en benefici 
d’interessos polítics propis i amb absoluta ceguesa social, sense tenir clar 
que necessita la ciutadania: en aquells moments, Mossos d’Esquadra i 
Policia Municipal havíem d’estar pendents de la prevenció de furts, 
robatoris i tot tipus d’agressions que es poguessin produir, però en lloc de 
protegir la ciutadania vam haver de protegir-nos a nosaltres mateixos. 
 
Que no se n’adona Sr. Fernàndez, que mentre ens protegim nosaltres 
d’aquestes agressions no podem protegir els menors de que els robin el 
telèfon mòbil ni tot tipus d’agressions homòfobes, masclistes, etc? 
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Tant gran és la policiafòbia de la que estan malalts ERC i CUP que no 
saben diferenciar entre qui protegeix  la societat i qui l’amenaça! O es què  
ells formen part del segon grup i aquest és el veritable motiu de que 
estiguin al seu favor? 
 
La reacció normal de qualsevol persona quan es produeix un fet delictiu i 
coneixes a la víctima (en aquest cas els policies) es interessar-te per 
ells/elles, saber si estan tots i totes be de salut i donar-ne suport 
públicament i privada. 
 
Però queda clar que per a ERC i CUP, quan es tracta de la policia això es 
una utopia. Quina llàstima!!! 
 
No podem acabar aquest comunicat sense felicitar a la Policia Municipal de 
Sabadell i als Mossos d’Esquadra per la professionalitat i rigor amb les 
quals estan actuant, així com pel dispositiu policial eficient i eficaç que 
està fent possible que tothom gaudeixi d’una Festa Major segura i amable. 
Segur que encara el millorarem en endavant, amb més personal i millors 
mitjans materials dels que disposem, encara que no tothom hi vulgui 
col·laborar. 
 

Sabadell, a 9 de setembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
XAVIER BARTROLI MUÑOZ 
SPL-CME A L’AJUNTAMENT DE SABADELL 


