
LLEIALTAT A QUI, SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA? 

40 dies després de ser nomenat el Sr. Batlle com a DGP, són suficients per a què aquest conclogui 

que el Cos és una basa d’oli, que hi ha un bon ambient de treball i som els sindicats (alguns) que des 

de la deslleialtat fem mal a la Policia de la Generalitat.  

Amb qui ha parlat el Sr. Director? Amb el Comissari en Cap?  amb la Prefectura? amb el Conseller o la 

Subdirecció de Recursos Humans...?  

Segur que no ha parlat amb la Base del Cos, especialment amb aquells policies que treballen a torns 

patint de la manera més vulnerable, les mancances i retallades que l’Administració i els Governs 

estan aplicant. 

Les elits del Cos que cobren 5 mil €, que tenen cotxe assignat, que van d’hotels i dietes pagades, que 

cobren docències i conferencies, viatges i altres detalls inconfessables... aquests si que són LLEIALS i 

expliquen les coses del color que els polítics volen.  

Sr. Director:  Si no li va agradar el que vaig dir a premsa després del seu nomenament  “que tot i que 

se l’havia de donar els 100 dies de gràcia, teníem poca confiança pel currículum professional en 

política i la manca de coneixement en seguretat pública” . Ja no cal esperar el 60 dies que falten 

pels 100, AFIRMO QUE NO TENIM CAP CONFIANÇA AMB EL DGP  Sr. BATLLE I EM RATIFICO QUE NO 

TÉ NI IDEA EN SEGURETAT PÚBLICA (per més experiència política en gestió de justícia que digui que 

té). A MÉS, QUEDA CLAR QUE ESTÀ ALINIAT AMB AQUELLS QUE CONSIDEREM EL MAL DEL COS 

(PREFECTURA I ADMINISTRACIÓ) I ENS TITLLA DE DESLLEIALS ALS SINDICATS QUE SOM CRÍTICS AMB 

ELS “RESPONSABLES” DE LA SITUACIÓ TERCERMUNDISTA QUE PATEIX EL COL·LECTIU. 

LLEIALTAT? El Sr. Director pot demanar lleialtat als que es congratulen com ell de l’estat del Cos i la 

Seguretat Pública de Catalunya, els que amaguen la delinqüència i enganyen les estadístiques, els 

que gaudeixen de “cortijillos” i prebendes, els que s’amedallen i celebren sopars i festes pels èxits 

personals a costa dels agents que es juguen la vida i són judicialitzats, criticats, perseguits i 

maltractats. Pot demanar lleialtat al seu sindicat, el que el va catapultar cap a la carrera política. Pot 

demanar lleialtat a qui vulgui acceptar les componendes però no als sindicats i mossos que estimem 

la nostra professió i són víctimes dels qui accepten la lleialtat a costa d’enganyar.  

La lleialtat és guanya amb l’educació, el respecte, 

l’admiració i la honestedat. Valors que la majoria dels 

polítics, assessors, càrrecs de confiança i comandaments 

estan mancats o viciats.  

PD Els detalls són una evidència per valorar el nivell de 

compromís de les parts reunides.  

 

Ramón Labrador deslleial amb la PoliCiU, la Politraca, la Falsocràcia i la Ignomínia.     


