
      

 

COMUNICAT DE PREMSA 
MOBILITZACIONS AL COS DE MOSSOS 

D’ESQUADRA. 
 

El col.lectiu de Mossos d’Esquadra viu en una situació de conflicte amb el Departament d’Interior que, 
amb alts i baixos, es manté des que el Honorable sr. Pomés n’es el titular. En aquesta darrera etapa, 
iniciada el mes de febrer de l’any 2.000 i que es manté fins avui, les organitzacions sindicals representatives 
del Cos de Mossos d’Esquadra hem estat convocant i portant a terme diverses accions reivindicatives i de 
protesta. A pesar d’això, el Departament, no ha reaccionat favorablement a cap de les nostres peticions les 
quals passen per l’establiment d’un sistema de negociació entre sindicats representatius i del Departament a 
l’hora de determinar les condicions de treball sota les quals ha de prestar el seu servei el mosso. Lluny 
d’això ha continuat amb la seva política de cas omís als sindicats, d’imposicions i de constant 
deteriorament de les nostres condicions de treball.  
 
Per  tant, les mobilitzacions continúen. En aquesta ocasió, el Col.lectiu Autònom de Treballadors – 
Mossos d’Esquadra (CAT-ME), el Sindicat Unitari dels Mossos d’Esquadra (SUME) i el Sindicat 
d’Esquadres de Catalunya (SEC), organitzacions que plegades sumen 5 dels tretze representants sindicals 

al Consell de la Policia, hem convocat al col.lectiu a una concentració de 
protesta  a la Ronda General Mitre de Barcelona, entre els 
carrers Gandutxer i  Sant Casimir el dimarts dia 23 de gener 
del 2001 a les 18:00 h. 
 
La major part d’actes de protesta que havíem convocat fins ara tenien com a punt de referencia els edificis 
on hi ha els centres de poder responsables de la nostra situació, però, davant l’ineficàcia d’aquests actes, 
hem decidit canviar d’ubicació, i que les nostres protestes s’escoltin als barris on viuen aquests 
responsables. Hem començat per Ronda General Mitre, però no descartem dirigir-nos a Sant Cugat o a 
Montserrat, si cal. 
 
Barcelona a 22 de gener del 2.001. 

 
 


