Per una policia democràtica,
per una mobilització social i pacífica
Comitè Executiu CNJC
Barcelona, 9 de novembre de 2013

PER UNA POLICIA DEMOCRÀTICA,
PER UNA MOBILITZACIÓ SOCIAL I PACÍFICA!
COMITÈ EXECUTIU – Barcelona, 9 de novembre de 2013
Després d'una intervenció de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra el dia 5
d'octubre de 2013, Juan Andrés Benítez va acabar morint a l'Hospital Clínic de
Barcelona hores després. Tots els ciutadans i totes les ciutadanes que hagin volgut
n'han pogut veure vídeos de testimonis presencials. El 4 de novembre es coneixia
que la jutgessa que porta el cas imputava per delictes molt greus, fins i tot
l’homicidi i l'obstrucció a la justícia, els 8 agents dels Mossos que van reduir
Benítez. Deontològicament, una mort que pot acabar sent homicida i els delictes
dels quals s’imputa aquests funcionaris són el pitjor a què un servidor públic es pot
enfrontar.
Però aquest cas no és únic. La detenció del periodista Bertran Cazorla, qui està
immers en un procés judicial per suposats maltractaments a comissaria i
difamacions contra la seva persona; els cops a un nen de 13 anys a Tarragona; o
les pilotes de goma que van fer perdre un ull a Ester Quintana durant una vaga
general constitueixen un extens historial no només de mala praxis d'una minoria
que se sent impune, sinó de canvis reiterats de versions policials, d'algunes
condemnes per la via penal i d'una creixent preocupació social en un moment de
forta mobilització.
Per tot això, el CNJC, com a membre del Consell de Seguretat de Catalunya, amb
dret a veu i vot, demana:


Obtenir el suport d’un terç de les vocalies del Consell de Seguretat de
Catalunya per aconseguir una convocatòria extraordinària a fi i efecte que el
conseller d'Interior, Ramon Espadaler, doni explicacions monogràfiques
sobre l'evolució de totes les intervencions polèmiques i escolti de primera
mà la preocupació existent.



L'assumpció de responsabilitats polítiques concretes, si s’escauen, i la
demanda pública de disculpes al conjunt de la ciutadania.



La interlocució fluïda amb els màxims responsables polítics del Departament
d'Interior per establir-hi contactes periòdics.



L'aplicació de mecanismes de mediació i gestió de conflictes abans que l'ús
proporcional de la força en una societat complexa amb moltes
problemàtiques també des de la perspectiva juvenil.



La introducció d'una major transparència com a base del model de cossos de
seguretat, amb un control intern i extern més acurat que serveixi per
garantir tant els drets de les persones i l'interès general com la credibilitat
d'aquells agents dels Mossos d'Esquadra que no incorrin en mala praxis.



Com a entitat adherida a la campanya “Stop bales de goma” valorem l’avenç
que suposen les conclusions de la comissió d’estudi de l’ús de les pilotes de
goma, tot i que ens semblen insuficients, i demanem la seva total
desaparició.

El CNJC se solidaritza així amb les famílies i les amistats de les persones afectades
per aquests casos, sobretot en la mort de Juan Andrés Benítez, alhora que
condemna els seus desenllaços.
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