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FINALMENT, S’HA FET JUSTÍCIA.
Fa poques hores que hem tingut coneixement de la sentència absolutòria al Major Trapero,
la Intendenta Laplana, així com de la cupula d’Interior. Aquest fet és una fita històrica que
novament posa en el punt de mira al Cos de la Policia de Catalunya.
Una sentència en la que hi haurà qui pensi que és injusta per un costat o per un altre però,
independentment de les idees polítiques de cadascú, les ordres i les actuacions del Cos de
Mossos d'Esquadra varen estar regides dins dels límits de les lleis que ens regien i ens
regeixen actualment.
Ni els nostres responsables van actuar per dur a terme una sublevació armada, ni el cos va
actuar en cap moment fóra dels marges de la llei.
El Cos de Mossos d'Esquadra sempre hem tingut la percepció de ser uns dels cossos de
policia més vigilats, observats i posats en qüestió per a totes aquelles persones que formen
part dels estaments encarregats de fer-ho. No ho hem tingut mai fàcil amb la judicatura,
tampoc amb els representants polítics, ni amb la premsa, ni tan sols amb l'opinió pública.
Sempre hem hagut de superar-nos, perquè a Catalunya el restabliment del Cos de Mossos
d'Esquadra com a Policia Autonòmica plenament integral a tot el territori català sempre ha
estat sota la lupa i perquè no dir-ho ple de recels.
Finalment, s’ha jet justícia amb una sentència absolutòria que deixa sense càrrecs al Major
Trapero. I, si d’alguna en podem estar segurs, és que per davant de tot va comportar-se
com un PROFESSIONAL, doncs de la mateixa sentència es desprèn que les seves
decisions no estaven sota la influència de cap mena d’ideologia i que, en tot moment, va
saber diferenciar la part política de la professional.
Des del Seime, ens alegrem de la sentència absolutòria del Major, de la Intendenta
Laplana, així com de la cúpula d’Interior.
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