
PLATAFORMA PROFESSIONAL FORCES, COSSOS DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DUANERA 

 

MANIFESTACIÓ EL 17-01-2017 A BARCELONA 

Des de la plataforma Professional Forces, 

Cossos de Seguretat i Vigilància Duanera i 

seguint amb el manifest signat el 24 de 

novembre a Barcelona per diferents 

organitzacions sindicals i en vista dels últims 

fets esdevinguts, ha arribat el moment de 

mobilitzar-nos per a defensar els nostres 

drets, esmentats en el recent Manifest. 

- Protecció jurídica de l’Agent de l’Autoritat. L’últim cas que recordem és de l'agent 

de Mossos que va ser condemnat a pagar una indemnització de 42.000 € aprox. per una 

lesió que va rebre un detingut que va intentar evitar un control policial i atropellar un 

dels funcionaris que es trobaven al lloc. Doncs bé, el detingut va quedar absolt dels seus 

càrrecs i el policia obligat per sentència a pagar les lesions al detingut.  

Tots recordem, a Mossos, molts casos mediàtics i sempre fent escarni públic contra els 

Policies, cas de les Corts, Esther Quintana, Benítez,... Recentment a la GUB han tingut 

persecució Policial per part dels Polítics, i l’intent constant de desprestigi de la tasca 

policial, però n’hi ha molts més casos. 

-La Fustigació a la casa quarter de la Guàrdia Civil (GC) de Manresa per part d'un gran 

nombre de manifestants que es van concentrar per protestar per la detenció de cinc 

persones que havien de declarar davant l'Audiència Nacional (AN) a Madrid per la crema 

de fotos del Rei durant la celebració de la Diada a Catalunya. 

-Dos Guàrdies civils fora de servei que mentre es trobaven en un bar amb les seves 

famílies van ser agredits a la localitat d'Alsasua (NAVARRA).  

És per aquests fets que la Plataforma Professional de Forces i Cossos de seguretat i 

vigilància duanera (PPFCSVA) convoca mobilitzacions pel proper dia 17 gener 2017 

davant de les seus de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, ubicades 

a la plaça Sant Jaume de Barcelona, per protestar i reclamar per aquestes actuacions. 

DEMANEM RESPECTE A LA NOSTRA TASCA COM A POLICIES, despolitització 

DELS NOSTRES COL·LECTIUS, AIXÍ COM UN SUPORT I DEFENSA REAL sense 

titubejos PER PART DE LES NOSTRES ADMINISTRACIONS. 

SOL·LICITEM A TOTS ELS COMPANYS QUE S’UNEIXIN A AQUESTES 

REIVINDICACIONS EN DEFENSA DELS NOSTRES DRETS. 

APRENEM DELS COMPANYS FRANCESOS QUE RECLAMEN EL MATEIX QUE 

NOSALTRES RESPECTE, DIGNITAT I SEGURETAT EN EL NOSTRE TREBALL!!!! 


