
110/2019 
   

USPAC - UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 
Carrer Nicaragua, 48, 2 – 6 - 08029 - 635 761 306 / 644 211 680 

uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 
 

 

DEL NOU “ÀGORA” DESPRÉS DE L’1/10/2019, A COM MATAR 

AL MISSATGER PER AMAGAR LA INCOMPETÈNCIA DE BUCH. 

  

El Conseller Buch,  el Director Andreu J. Martínez i Brauli Duart -ex president de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i motiu pel qual està com a Secretari 

General d’Interior- van convocar a una reunió clandestina a la premsa. La van fer 

coincidir expressament amb el “paripé” del Consell de la Policia de 20/09/2019 que 

únicament serveix per tenir contents als sindicats que fan de claca a Interior, i així 

evitar donar explicacions a les organitzacions sindicals.  

 

A aquesta reunió va assistir la comissaria Sra. Cristina Manresa, el cap de la BRIMO 

Sr. Xavier Pastor i el sots-cap. Tot just acabar el Consell de la Policia, es va adreçar a 

Egara el Director Sr. Andreu J. Martínez per acabar de perfilar detalls de la informació 

que volia que la premsa transmetés.   

 

La cúpula política d’Interior, conscientment, volia que la premsa filtrés informació. 

Més preocupats per la seva “cadira”, per la seva “carrera política” que pels mossos 

que s’han de trencar la cara al carrer.  

 

Es va dir que hi hauria un nou “ÀGORA”, ara sota el nom “MINERVA”. Una 

disponibilitat del 100% de les unitats d’ordre públic (ARRO i BRIMO) després de l’1-O 

-aprofitant que el preu de l’hora extraordinària està per sota de l’ordinària-. La 

utilització de nous elements de contenció, com tanques especials i gas pebre, sense 

tenir en compte que tenim un material caducat i insuficient. De fet, emplacem a Buch 

que es fiqui una màscara, una armilla caducada, unes botes trencades i un casc blanc 

com els que utilitzaven els agents de Sabadell o del Parlament, i USPAC es compromet 

a llençar-li al cap ampolles i tot tipus d’objectes, inclús utilitzar contra ell gas pebre 

“com a prova”. 

 

No va haver cap tipus d’error de comunicació. Únicament la incompetència i mala fe 

dels tres magnífics. Però que un polític com Buch, prepotent i sense cap coneixement 

del Cos de Mossos d’Esquadra assumeixi responsabilitats polítiques és una quimera. 

On no hi ha no hi raja. Així que millor matar al missatger, i carregar-se una 

treballadora com és la Directora de comunicació d’Interior Joana Vallés. Com sempre, 

la baula més dèbil.  

 Barcelona, 23 de setembre de 2019 


