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PROU AGRESSIONS 
EXIGIM RESPECTE i DIÀLEG, SR. BATLLE 

 
 

Davant les agressions a periodistes que cobreixen els aldarulls al barri 
de Gràcia, exigim respecte per la feina informativa tant a la força 
pública com als qui es manifesten. Tot i que els fotògrafs i càmeres han 
rebut d’ambdues parts, ens adrecem especialment al Departament 
d’Interior perquè -a diferència dels qui s’hi enfronten amb raó o sense- 
els Mossos d’Esquadra són un cos armat, jerarquicament organitzat, 
amb responsables operatius sobre el terreny i també polítics, i és per 
això que el Director General de la Policía Sr. Albert Batlle té l’obligació 
legal de vetllar pel lliure exercici del dret fonamental a informar, o si més 
no que les forces que comanda no l’entorpeixin. 
 

També té altres obligacions de tipus polític que incompleix clamo-
rosament el DGP Sr. Batlle, com és la de fer tot el que està al seu abast 
per a prevenir incidències amb els informadors gràfics mitjançant el 
diàleg amb les organitzacions que els representen (que no és de bon 
tros el Col·legi de Periodistes de Catalunya en exclusiva, per molt que 
el Sr. Batlle s’hi entossudeixi). 
 

Aquest sindicat denuncia el desinterès del Departament d’Interior per la 
seguretat dels fotògrafs i càmeres. I per a mostra un botó: el Depar-
tament va tardar 9 mesos i mig en rebre’ns per a presentar-li les 
noves acreditacions del sindicat i altres assumptes relatius a la 
seguretat dels informadors gràfics, i quan finalment es va dignar fer-ho, 
el 19 de novembre de 2014, ens va atendre la coordinadora de Trànsit 
de l’Àrea de Comunicació (ACO) a la que vam transmetre la necessitat 
d’elevar el nivell d’interlocució per raó dels temes pendents de tractar. 
Des de llavors, però, ha passat un altre any i mig i el Sr. Batlle encara 
no ha trobat el moment d’ocupar-se’n. 
 

Queda, doncs, el dubte raonable de si amb més diàlèg i menys 
prepotència del Departament d’Interior bona part de les agressions 
sofertes pels professionals de la informació en el barri de Gràcia 
hagueren estat evitables. 
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