Comunicat de renúncia de Manel Prat com a director general dels Mossos d’Esquadra

“El motiu de la convocatòria és informar-los que aquest matí he anunciat al President de la
Generalitat i al conseller d’Interior la meva renúncia irrevocable a continuar desenvolupant la
responsabilitat al capdavant de la Direcció General de la Policia.
Prenc aquesta decisió per motius estrictament personals, al considerar que des d’un punt de vista
professional he clos una etapa molt important de la meva vida. Sincerament, no veig més
recorregut professional assumint aquesta difícil i complexa responsabilitat.
Durant 3 anys, 4 mesos i 16 dies he treballat amb absoluta lleialtat als meus superiors per fer una
policia del meu país millor. Ha estat un gran honor, un immens honor.
Segur que com en totes les activitats de la vida hauré tingut encerts i desencerts, però marxo amb
la serenitat i el convenciment que avui la nostra policia està més ben preparada per respondre a
les necessitats que li reclama la societat. Els puc assegurar que aquest ha estat el meu únic far
durant aquest temps.
Vull aprofitar aquesta ocasió per demanar disculpes a totes aquelles persones que hagin estat
perjudicades per alguna decisió que hagi pogut prendre. Si aquestes disculpes poden servir també
per copsar una mica més les dificultats intrínseques i a vegades incompreses que té la professió
de policia, em dono també una mica per satisfet. Crec, sincerament, que no he faltat mai a la
meva paraula ni al meu compromís.
Respecte el tema de la Sra. Quintana vaig dir, i vull tornar-ho a deixar clar avui públicament, que
si en algun moment apareixia una prova fefaent, referint-me a imatges, que demostrava que la
seva lesió havia estat provocada per una pilota de goma plegaria immediatament. No estem en
aquesta situació, i no plego per aquest motiu.
Encara que la darrera interlocutòria judicial, que per cert encara no ha clos la fase d’instrucció,
apunta a aquesta possibilitat, considero que no s’han tingut en compte totes les aportacions que
s’han fet per part del Departament d’Interior. Estic absolutament convençut que al final es podrà
esclarir qui va ser el responsable de la desafortunada i trista lesió de la Sra. Quintana i que els dos
mossos que estan imputats quedaran absolts. Aquell dia, i avui em refermo amb més
contundència si cal, no es van llençar pilotes de goma.
Considero que en aquest cas, i en altres, s’ha buscat més la venjança per interessos diversos que
l’esclariment de la veritat i, per tant, de la justícia a qui tothom té dret, també els mossos que
compleixen amb el seu deure.
Crec més que mai en la política. I crec més que mai que els cossos policials han d’estar dirigits per
polítics.
El país està en un moment crucial. Encoratjo, en aquest sentit, a tots els partits polítics a fer una
profunda reflexió. Calen trobar mínims comuns denominadors que permetin desenvolupar
aquestes difícils responsabilitats amb consens. La gran majoria de partits han sigut responsables
de la gestió de la seguretat i de l’ordre públic, i per tant saben el pa que s’hi dona. Si volem
esdevenir un país normal, si volem ser grans d’una vegada, cal que afrontem també aquests
reptes, a vegades incòmodes, amb una mica més de valentia i menys mesquinesa.

Vull acabar aquesta intervenció agraint el suport que he rebut primer de la meva família, que
sempre ha estat al meu costat en els moments més durs, i els asseguro que han estat uns quants.
També faig extensiu l’agraïment als consellers que he tingut i que m’han demostrat la seva
confiança a les dures i a les madures. I molt especialment, a tots els membres del Cos de Mossos
d’Esquadra i de la resta de subdireccions generals amb qui he tingut l’oportunitat de viure aquesta
apassionant experiència.
Malgrat les dificultats, avui puc dir amb orgull que tenim un cos de policia excepcional, modern i
molt ben preparat. Com a ciutadà em sento absolutament protegit pels seus bons oficis. Els
encoratjo a que, malgrat les turbulències del viatge, no defalleixin mai.
Hi ha hagut molta gent que s’hi ha deixat la pell perquè tinguem un cos de policia propi, diferent, i
aquest és un llegat que han de tenir present tots i cadascun dels 17.200 mossos en la seva tasca
diària.”

