SOBRE ELS FETS DE RUBÍ
En primer lloc manifestar una satisfacció moderada per les notícies que ens
arriben sobre l'evolució del company lesionat i desitjar que tingui una prompta i
total recuperació.
Respecte dels fets, no entrem a valorar la idoneïtat o no de la decisió presa per la
Prefectura, cadascú de vosaltres té una opinió ben formada al respecte. Sí que
podem dir que tot i entendre les raons que van portar a prendre aquesta decisió,
aquesta no és compartida per una part important dels comandaments.
En qualsevol cas, queda clar que es tracta d’una ordre legal i que la Prefectura ha
donat les explicacions pertinents.
Davant aquesta situació, des del SICME volem fer algunes reflexions:
Com s’explica la reacció posterior d'una part important de mossos? És només fruit
d’aquesta decisió o és el cúmul d’una sèrie de circumstàncies o de la situació en
general que estem vivint a nivell professional?
Quina manera té l’organització de contrarestar una sèrie de whatsapps que
s’escampen per la xarxa distorsionant la realitat i que contribueixen d’una manera
important a empitjorar l’ambient entre els policies?
En una concentració del tot legítima, ens preocupa veure companys amb la cara
tapada, o altres que poden insultar o llençar objectes a un comandament, que en
el fons no deixa de ser un company, davant la passivitat dels demés.
No entenem com un sindicat del cos fa un escrit a fiscalia denunciant aquesta
decisió. Quin és l'objectiu real que s'amaga darrera aquesta acció?
I finalment ens preocupa que policies i alguns sindicats puguin donar suport a una
convocatòria de concentració feta de manera anònima per whatsapp i que té per
objectiu fer un “escrache” a un comandament del cos.
Cap comandament es mereix una pressió i un atac del col·lectiu pel sol fet d’haver
donat una ordre dins el marc de la legalitat, per molt discutible o poc compartida
que aquesta pugui ser.
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Realment algú pensa que denunciar comandaments del cos a Fiscalia o participar
en una concentració on es convoca als mossos a anar-hi amb la gorra del Pare
Noel o el nas de pallasso és positiu pel cos? Sovint ens queixem i demanem als
polítics que no ens posin enmig del circ mediàtic, i ara en canvi som nosaltres
mateixos els qui estem disposats a ser notícia.
Demanaríem una reflexió a tots els professionals que s’estimen el cos de Mossos
d’Esquadra i que pensin en la imatge que transmetrem a aquests ciutadans que
confien en la seva policia i que ens acaben de donar la millor valoració de la
història.
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