
Més de 5.000 assistents 

Milers de mossos es manifesten a Barcelona 
contra les retallades d'Interior 
Els agents acusen la Generalitat de voler desmantellar el model de seguretat pública de Catalunya

Milers d'agents dels Mossos d'Esquadra --6.000 segons els organitzadors i 2.600 segons la Conselleria d'Interior-- s'han 
manifestat aquest vespre pel centre de Barcelona per protestar contra les retallades i exigir al departament que dirigeix Felip Puig 
que no s'enroqui en la seva postura. Els policies, que anaven de paisà tot i portar alguns la boina de l'uniforme, ha sortit a les 19.00 
hores de la plaça de Catalunya, que al seu dia va ser l'epicentre de les protestes del moviment dels indignats, i s'han dirigit cap a la 
seu d'Interior al passeig de Sant Joan darrere d'una pancarta amb el lema "Mossos en lluita" i fent sonar xiulets, botzines i 
tambors. 

Petició de negociació 
El portaveu del sindicat SAP-UGT, Valentín Anadón, ha advertit que les retallades que vol imposar el departament d'Interior poden 
desmantellar el model de seguretat pública de Catalunya, mentre que Toni Castejón, de SME-CCOO, ha exigit al conseller Felip 
Puig que "doni la cara i negociï de debò". El portaveu de l'SPC, David Miquel, per la seva banda, ha exigit que la conselleria "deixi 
d'enrocar-se en les seves postures". Després de fer el curt recorregut entre la plaça de Catalunya i el departament d'Interior, els 
manifestants s'han situat davant la conselleria, fent sonar xiulets, han llançat traques de petards i han cridat consignes contra les 
retallades. 

Els manifestants, alguns d'ells amb senyeres i un amb una bandera independentista, han portat pancartes al·lusives a les retallades 
econòmiques del departament: "Més retallades = menys seguretat" i "Els mossos no estem per a carnavals". Davant la conselleria 
han dipositat una reproducció d'un tub gegant de vaselina. 

Les mesures 
Els sindicats dels Mossos d'Esquadra es mantenen en peu de guerra contra el departament d'Interior després que l'11 de gener 
passat la conselleria els anunciés les retallades que pretenia aplicar al cos. Els sindicats denuncien que Interior pretén aplicar-los 
una reducció del seu poder adquisitiu de fins a un 25%, augmentar-los les hores de feina, eliminar les convocatòries d'accés al cos i 
de promoció interna, congelar les aportacions al pla de pensions i rebaixar les retribucions per baixa per accident. 
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