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Vilanova i la Geltrú 
 
 A l’atenció del Sr. Felip Puig,  
Conseller d’Interior de la Generalitat, 
amb motiu de la seva visita a Vilanova i la Geltrú, 
  
             
 
 
 
 
 
 
Sr. Puig, 
  
            Ens adrecem a vostè en qualitat de Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya per mostrar-li la preocupació d’aquest grup municipal en relació a 
determinades actuacions policials recents en l’àmbit de l’activitat política al nostre país. 
Vagi per endavant que la nostra absència en la Junta de Seguretat Local que presideix 
vostè avui de forma honorífica és política. Per a nosaltres no ho és, un honor. 
  
            Voldríem traslladar-li, mitjançant aquesta carta, la nostra profunda preocupació 
per l’actitud que van tenir els Mossos els dies previs a les eleccions locals passades a 
Vilanova i la Geltrú en relació a les manifestacions racistes i feixistes protagonitzades 
per candidaturas d’ultradreta, en relació també a les contramanifestacions antiracistes i 
el paper del cos policial dels Mossos. En concret, volem saber per què davant de 
l’agressió física pública de membres de PxC a menors d’edat, els Mossos no només 
van ignorar els fets, sinó que van ser incapaços de reflectir-ho en l’atestat, prèvia 
detenció d’un dels manifestants antiracistes. Voldríem saber també per què, de forma 
recurrent, davant d’agressions per part d’elements racistes i feixistes, els Mossos 
insisteixen a redactar atestats neutrals, quan han presenciat i coneixen que els fets 
són diferents als que relaten posteriorment. Quin interés té el cos a protegir 
delinqüents? Quin interés té el cos a mostrar davant la justícia i l’opinió pública que 
agressors i agredits en realitat tenien una disputa personal o quelcom semblant, 
quelcom banal? 
  
            Volem explicar-li tambe que ens mereix preocupació i indignació veure com els 
nostres joves van a manifestar-se a Barcelona de forma pacífica, sense que es 
produeixi cap aldarull, i reben a casa posteriorment multes. No multes per trencar res, 
no multes per faltar al respecte a ningú, sinó multes per manifestar-se, per haver 
ocupat la via pública el temps que dura el pas d’una manifestació. Tenen vostès la 
ciutat infestada de turistes i automòbils, i pretenen fer-nos creure que una manifestació 
que camina ocupa la via pública fins a l’extrem de meréixer ser identificats els 
participants i posteriorment multats? Nosaltres pensem que no, que busquen altres 
fins. Nosaltres procurarem tothora contrarrestar la seva teràpia disuassòria, cregui’ns: 
l’espai públic és l’espai per excel·lència de la política i el debat, i no deixarem que la 
gent li agafi por a usar-lo. Seria, d’altra banda, la mort d’aquest país, que per defensa 
pròpia té, per sobre de tot, el carrer i la seva gent. 
  
            Volem també mostrar-li la nostra greu preocupació per l’ús indiscrimat de la 
violència en recents actuacions de la seva Brigada Mòbil, és a dir, els antiavalots. Ens 
indigna de forma destacada la impunitat en què els agents del cos van actuar a Plaça 
Catalunya. Guanyaran el judici, ben probablement. Però vostè sap, perquè així ho va 



voler, i la gent sap, que la intenció era fer mal físic i polític. I això és propi de gent, 
básicament, dolenta, la voluntat de fer mal, sabent que se’n fa. 
  
            Finalment li volem traslladar la nostra preocupació per l’ús de cert armament 
per part dels agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra. Les bales de goma, com 
s’està denunciant aquest dies a través d’una iniciativa popular i d’algunes de les seves 
víctimes, han fet perdre l’ull a diverses persones. És inacceptable que algú pugui 
tornar d’una manifestació sense un ull. No estem en guerra, no hauríem de ser 
l’enemic a batre per la força. O potser sí? 
  
            Bé, Sr. Puig, aquestes són les quatre coses urgents que li volíem traslladar, 
avui que visita Vilanova i la Geltrú, la nostra vila, que segur que coneix prou bé ni que 
sigui pels múltiples casos de corrupció a la comissaria que vostès tenen aquí 
instal·lada. Tothom es pot equivocar, només faltaria, l’important es posar-hi remei. 
Només que certes pràctiques i actituds que voregen certs límits poden escampar-se 
sense a vegades sense control i esdevenir el pa de cada dia. I això és perillós. 
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