
La IMATGE no és sinònim de PROFESSIONALITAT 

... I prou que els Mossos ho sabem.  

 

 

 

 

De sempre, s’ha volgut donar una imatge idíl·lica d’una Policia de la Generalitat amb una professionalitat 

exemplar, puntera en mitjans i eines innovadores, amb una formació òptima i comissaries modernes...  

En el passat, la imatge que es donava era bastant generosa amb la realitat del Cos, especialment quan els 

Mossos anàvem agafant territori o competències com Trànsit. Aquells o aquell primer any d’inici de 

competències, els efectius, mitjans i medis n’eren suficients, que sumat amb la implicació híper 

voluntariosa dels agents, la nota que rebia el Cos per part de la societat era de notable o excel·lent. Però les 

experiències i els fets no poden amagar la realitat d’una forma perpètua. Només un o dos anys després 

d’assumir territoris o competències, els efectius minvaven i escassejaven els materials, envellien les 

comissaries, el parc mòbil es reduïa i la formació no es reciclava.  

La careta del Cos cau i apareix la veritable cara de la Policia de la Generalitat. 

Fets puntuals, greus, però puntuals, van ser aprofitats per una 

part minoritària, però important de la societat catalana per 

iniciar una campanya de descrèdit contra els Mossos. La 

Prefectura del Cos, en comptes de defensar el Col·lectiu es va 

amagar i aprofitant la covardia jeràrquica, van sorgir  

personatges mediocres que res tenen a veure amb la Seguretat 

Pública i que fins i tot, els uniformes els hi produeixen 

urticàries i rematar la feina de descrèdit contra els Policies.    

En moments complicats, els mossos que patrullem ens hem sentit sols, dilapidats i abandonats per la Casta 

Jeràrquica.  Cada dia és més complicat desenvolupar la nostra professió, el conflicte social que vivim n’és 

un factor negatiu, però el que complica més la nostra tasca és la manca de TOT  que patim els Mossos, des 

de la més important com és la FORMACIÓ, continuant pels mitjans, medis i eines, uniformitat i també la 

manca de reconeixement del servei públic per part del Govern. 

Fa uns mesos, coincidint amb el canvi del 

Comissari en Cap, la Prefectura s’ha capficat a 

millorar la imatge dels Mossos i emetre una 

“simulada” transparència, obertura i proximitat 

del Cos a la societat.  Actes com: El Sopar de Gala 

(que només van anar les Castes del Cos i Caps de 

Policies, Administració, polítics i premsa), Moss@ 

de l’Any (títol que en cap cas els mossos ens 

sentim identificats i més pels nominats i la guanyadora), Bandera i 

Calendari Solidari ( aquest any per la participació i les formes els mossos 

ens sentim més pròxims)... volen reconduir la confiança en el Cos. 

 



 

Fa unes setmanes, estic observant com apareixen Comandaments dels 

Mossos a diferents mitjans de premsa, com ràdios, televisions i diaris explicant 

e informant de les seves Unitats. Al principi vaig pensar que eren aparicions  

puntuals, però passades unes setmanes, la freqüència és notòria, entre una o 

duess vegades apareixen a Catalunya Radio, TV3... l’Intendent Portaveu, Cap 

d’Atestats de Trànsit, Cap de delictes Informàtics, Investigació i fins i tot 

portaveu del sindicat lleial a la Casta i Casa.  

Em congratulo que els comandaments donin la cara als mitjans de premsa i desitjo que aquesta nova 

“suposada estratègia de màrqueting institucional” no només sigui per explicar les bones del Cos, si no 

que quan hi hagin fets qüestionats o incidents dels Mossos amb alarma social, també donin la cara per 

explicar i/o defensar els policies.   

Els darrers anys,  les úniques veus que opinàvem dels Mossos procedia dels portaveus sindicals. El 

Problema és que tot i la defensa que sempre s’ha fet del Cos per part dels sindicats, hem mantingut una 

denúncia i crítica vers al Govern, Administració i Prefectura del Cos com a responsables de les necessitats 

dels Mossos i la nefasta defensa que fan del Col·lectiu. A excepció del sindicat lleial, la resta, com va dir 

l’actual DGP poques setmanes després d’ocupar el càrrec, som deslleials per les declaracions que fem.  

Si les ordres de la Prefectura són que els Comandaments del Cos apareguin en els mitjans de premsa amb 

l’objectiu de silenciar o minimitzar les denúncies i crítiques dels sindicats reivindicatius dels Mossos, 

s’equivoquen.  Amagar les necessitats  o pintar i calorejar un món idíl·lic que no és el veritable estat del 

Cos, la Seguretat Pública de Catalunya, seria mentir a la societat.      

 Per tot, la nova estratègia d’imatge que el Sr. Trapero està instaurant, pot ajudar a recuperar la 

confiança en els Mossos, però si les mancances que pateix el Cos no són restaurades, la professionalitat 

dels policies cada dia serà més mediocre, ja que el fet de treballar amb falta d’efectius, manca  de 

mitjans, medis caducs i la inexistència d’una bona formació, aboca a un resultat negatiu en la resposta 

que mereix el poble de Catalunya de la seva Policia de la Generalitat.  

 

Ramón Labrador 

Portaveu del CAT-ME 

 

    


