MANIFESTACIÓ PER LA SEGURETAT PÚBLICA

El passat dissabte 23 d’octubre vam viure una gran tarda, sota el lema “PER LA
SEGURETAT PÚBLICA” la policia de Catalunya va sortir al carrer per defensar la
nostra professió, els nostres drets, la nostra dignitat i la seguretat pública.
La unió dels sindicats professionals més representatius de la Guàrdia Urbana, de
les Policies Locals i dels Mossos d’Esquadra, (SAPOL, SFP, SAP-PL, PSU, SICPOL,
SAP-FEPOL, USPAC, SPC, CAT-ME, SME, SEIME, SICME, COPCAT, SEI, AFITME i
APME) va donar com a resultat una concentració de gairebé 3000 policies que
van fer sentir la seva veu des del Parlament de Catalunya fins a la Plaça Sant
Jaume, on tots el companys i companyes de les diferents policies de Catalunya
vam demanar respecte per la nostra feina i la dignitat que es mereixen els
diferents cossos allà representats.
Dissabte vam donar un cop sobre la taula, vam capitalitzar les declaracions a tots
els mitjans de comunicació i el més important, sense logos ni banderes,
demostrant que amb la unió sindical, treballant tots en la mateixa direcció i
abandonant protagonismes individuals, tenim una força imparable.
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Totes les policies exigim de les administracions a les que estem lligades, se’ns
faciliti tot el recolzament institucional per poder realitzar la nostra feina i se’ns
doti del personal i de totes aquelles eines necessàries per poder desenvolupar
aquesta feina amb seguretat.
Hem de continuar així, fent el treball units, apartant del nostre costat a aquells
que només volen figurar i que no fan res per construir un millor escenari per a
tots el companys que treballem per una millor seguretat pública.
Des de SAPOL, únic sindicat professional i majoritari a la Guàrdia Urbana de
Barcelona, agraïm a tots els companys i les companyes la seva assistència a la
manifestació, així com també hem d’agrair la gran quantitat de mostres de suport
de companys, ciutadans, entitats veïnals i de comerciants, dels que sempre
estarem al seu costat i pels que sempre participarem d’aquesta lluita pel respecte
i la dignitat de la policia.

DIRECCIÓ SAPOL

Barcelona, a 25 d’octubre de 2021
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