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Puigdemont garanteix el compromís
dels Mossos amb «el futur que triïn
els catalans»
El president de la Generalitat defensa que la policia catalana ha d'estar
"compromesa amb la societat a la qual serveix i amb la societat de la qual surt" |
Josep Lluís Trapero es converteix en el nou major del cos policial català, càrrec que
estava vacant des del 2008

Jané, Trapero, Puigdemont, Forcadell i Junqueras, aquest dimarts | Isaac Meler

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat aquest dimarts el compromís del
Govern amb fer dels Mossos una policia "europea, social i democràtica". "Ens vam
comprometre, ens hem compromès i ens seguirem comprometent en el futur que triïn els
catalans", ha declarat Puigdemont en el nomenament de Josep Lluís Trapero
(http://www.naciodigital.cat/noticies/etiqueta/Josep+Llu%C3%ADs+Trapero) com a nou major de
la policia catalana, el rang més alt.
En l'acte solemne que ha tingut lloc al palau de la Generalitat davant del Govern, comandaments
policials i de l'exèrcit espanyol, el president ha insistit que els Mossos són un cos "arrelat a
Catalunya" i que la seva restitució "va formar part del paquet de demandes" dels catalans un cop
acabada la dictadura franquista. En aquest sentit, Puigdemont ha ressaltat que el cos de Mossos
ha d'estar compromès "amb la societat a la qual serveix i amb la societat de la qual surt".
El president també ha recordat que els Mossos són "un cos molt estimat" amb una "altíssima
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valoració" d'una societat que també demanava "llibertat amnistia i autonomia". "Aquesta societat li
té tota la confiança", ha reblat. I ha recordat que les principals amenaces a les quals s'enfronta la
policia actual són el terrorisme gihadista, la "onada" de delictes electrònics i la "xacra" de la
violència masclista.
El president de la Generalitat ha exigit que les eines de les quals disposen els Mossos per llei es
puguin fer servir del tot i ha lamentat que "no és normal" que la Junta de Seguretat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/128805/jan/reclamara/abans/estiu/cadira/fixa/organisme/estat/c
ombat/gihadisme) de Catalunya amb l'Estat no s'hagi reunit des del 2009. I ha criticat que la
policia catalana no tingui accés a fòrums internacionals on sí que participa la Policia Nacional
espanyola.
Trapero promet lleialtat al president de la Generalitat
En la presa de possessió del nou càrrec, Trapero ha promès complir fidelment la llei al servei de
Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat. L'ex-comissari en cap dels Mossos ha
destacat en el seu discurs que la recuperació del càrrec de major, vacant des del 2008 a causa del
retir de Joan Unió, és "un signe de normalitat" i, alhora, un "gest de reconeixement a la majoria
d'edat del cos".
Trapero, que va entrar al cos fa 26 anys, ha assegurat que per a ell ser policia és "més que una
professió. "Som Mossos i fem de Mossos. No treballem de Mossos", ha manifestat. I ha reivindicat
la voluntat del cos policial català de servir a la ciutadania, ser una "eina" per garantir una "vida
digna" i l'"exercici de drets i llibertats". "Una policia que parli amb la societat de tu a tu", ha afegit
el nou major del cos policial català, per acabar subratllant que aquest és "el relat de la immensa
majoria dels 17.000 homes i dones" que "des de l'anonimat" formen part dels Mossos.

El president Carles Puigdemont i el major dels Mossos Josep Lluís Trapero Foto: Govern
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