Grup Mixt

Ref.: 314DFR01041400031

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acordamb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglamentdel Parlament, presenta la preguntasegüent,per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputati al seu grup parlamentari:
El proppassat dia 23 de febrer a la vila de Sant Andreu de Palomar va tenir lloc
una manifestació legalitzada i convocada per la Plataforma Antifeixista de Sant
Andreu en contra de la cessió de terrenys destinats a la “Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios” i que estan situats a l'àrea coneguda com "les
Casernes de Sant Andreu", passeig Torres i Bages, 122.
En el transcurs de la manifestació que s'iniciava a la plaça Orfila i finalitzava a
la plaça Comerç, tot passant pel passeig Santa Coloma, el conjunt de la manifestació va passar per davant del local de l'esmentada “Hermandad” i va poder
comprovar que estava protegida per, com a mínim, tres furgonetes d'ARRO just
davant de la porta. A l'altra banda de la vorera trobàvem altres dues furgonetes
d'ARRO protegint la comissaria del Mossos d'Esquadra.
La manifestació va transcórrer per aquests punts sense cap incident, però unes
hores més tard vam poder comprovar a través de perfils de les xarxes socials
de membres de la “Hermandad” que s'hi penjaven imatges referents al dinar
que feien en aquell espai un cop acabada la manifestació de la Plataforma, on
s'hi podien comptar fins a 8 membres de les unitats d'ARRO vestits d’uniforme.
Les imatges que adjuntem mostren una relació de normalitat i cordialitat entre
els socis de la “Hermandad” i el membres de la policia catalana.

Per tot el que exposem, interessa saber;
Per què la policia en la seva tasca de vetllar pel transcurs normal d'una manifestació legalitzada i que mostra un greu conflicte d'interessos entre dues
parts, pren partit per una d'elles amb relacions de confiança i confraternització
que amenacen el seu posicionament necessàriament neutre davant el conflicte?
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Són coneixedors els membres de la policia i els seus comandaments, de la ideologia de la “Hermandad” en qüestió?
Consideren que l'apologia de la mort, l'enaltiment del franquisme i la nostàlgia
militaritzadora de la “Hermandad” no són motiu suficient per no confraternitzar amb ells en tant que cos de policia?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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