
POLICIES  

 

   Quan els policies són vocacionals i estimen la seguretat pública, el color de 

l’uniforme, les competències o el país que serveixi, no poden ser motius de 

conflicte entre ells, si no tot el contrari, han de ser una suma de forces 

engranades que funcionin com una màquina perfecta al servei del ciutadà.  

Fa uns dies, vaig tenir la sort de conèixer un REFERENT de la nostra 

professió, un policia que radia vocació, coneixements i sobretot allò que 

trobo a faltar en la majoria dels meus superiors, SEGURETAT i VALENTIA. Les 

moltes hores que vàrem compartir opinions i reflexions van saber a poc.  

Que senzill és conversar amb policies que estimen la professió com una 

forma de viure i no amb les necessitats de triomfar o ostentar xarreteres 

decoratives.    

Aquest REFERENT, que mantindré en l’anonimat per evitar conflictes, coneix 

perfectament el nostre Cos, la Policia de la Generalitat. Denota dolor i ràbia 

quan s’assabenta de l’estat actual dels Mossos: internament existeix la 

desmotivació i desconfiança, externament va en augment el descrèdit i el 

qüestionament del Cos. 

En tot vàrem coincidir, cada tema s’enriquia amb l’opinió i el punt de vista 

dels dos. Les crítiques no eren destructives, al contrari, enumeràvem 

mancances i possibles solucions que necessita els Mossos en aquest 

moment d’hores baixes. També vàrem repassar el clavegueram dels Mossos 

i les virtuts del Cos, “que haberlas haylas”.  

Un dels temes estrelles de la conversa va ser LA FORMACIÓ, o millor dit la 

NO formació dels Mossos d’Esquadra. La formació a Mossos, un tema que 

porto temps denunciant en opinions i escrits, el REFERENT va afalagar-me,  

quan va dir-me que porta temps seguint les meves queixes. 



Entre algunes: http://elsindicat.files.wordpress.com/2014/07/noino.pdf 

   El REFERENT, em va animar a seguir lluitant per la formació dels Mossos. 

Va aconsellar que els sindicats pressionéssim a l’Administració, ara que no 

hi ha noves promocions de Mossos, en l’obligatorietat de fer cursos a l’ISPC 

pel reciclatge i formació continuada dels mossos. Deixant de banda el 

comerç dels cursos sindicals, que no té nom.... la formació de l’ISPC s’ha de 

professionalitzar. Els professors s’han d’escollir entre els millors del Cos i no 

per una qüestió d’amiguisme o premi per obediència, com s’ha fet fins ara. 

També, els professors externs no han de ser escollits pel seu perfil polític, si 

no pel currículum professional.  

Dels pilars del Cos, no va ser el REFERENT qui va opinar, si no que vaig ser jo 

qui va reflexionar. Resumint, vaig dir que a vegades penso que el problema 

de la Policia de la Generalitat de Catalunya – Mossos d’Esquadra és el propi 

Cos de Mossos d’Esquadra, assenyalant que els ciments estan enverinats. 

Els pilars van ser i són col·locats per La Família, amb una màxima per la 

LLEIALTAT al partit polític i què per sota esdevé el deure professional, 

qualitat que a molts d’aquests pilars “brilla por su ausencia”. A partir d’aquí, 

tot cau en cascada. 

Anècdotes, vivències i casos policials van coronar la trobada amb un 

POLICIA, el qual no havia tingut la sort de conèixer fins a la data i ara tinc la 

satisfacció de poder dir que és un els meus REFERENTS i també a partir 

d’ara COMPANY.  

 

La meva admiració i respecte pels grans professionals de la Policia.   

 

 

Ramón Labrador       
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