
    

 

PROPOSEM CREAR UN ESPAI PER 

HOMENATJAR ELS MOSSOS MORTS 
En data 16 de setembre, els sindicats SPC, 
SME-CCOO i CAT hem adreçat un escrit al Sr. 
Josep Lluís Trapero, Comissari en Cap del Cos 
de Mossos d’ Esquadra per tal de proposar-li la 
creació d’ un espai on puguem homenatjar i 
recordar els companys i companyes que ja no 
es troben amb nosaltres per causa de mort. 

En aquest escrit hem volgut trametre al 
Comissari en Cap que  els Mossos d’Esquadra, 
com agents de la policia autonòmica de 
Catalunya, mereixem tot el  reconeixement tant 
durant la nostra trajectòria professional, com 
també a títol pòstum, amb l’objectiu de seguir 
sent recordats i meritats pel nostre servei a la 
ciutadania.   

Així, aquest espai no tant sols serviria per homenatjar, durant la 
celebració del Dia de les Esquadres, els mossos morts, sinó que també 
podria seria emprat per a celebrar actes d’honor o funerals quan un mosso 
mori en acte de servei, o bé traspassi per malaltia o accident i així ho hagués 
demanat el finat o la seva família.  

L’ SME-CCOO, CAT i SPC portem tres anys consecutius organitzant el “Dia 
de les Esquadres Alternatives”, i en aquest acte reivindicatiu sempre hem 
homenatjat solemnement els mossos que ja no estan amb nosaltres. 
Aquest homenatge voldríem que s’institucionalitzés en el Dia Oficial de 
les Esquadres i que l’honor dels agents es recordés oficialment el més aviat 
possible. 

Pensem que l’espai idoni seria el pati d’armes de l’edifici central d’Egara, 
al costat dret on hi ha la vegetació. Una opció possible, seria posar una 
escultura que recordi un/a mosso/a d’Esquadra en posició de respecte i 
reflexió.  

Tenint present que el Sr. Comissari, en poc temps, ha instaurat actes i 
símbols en els Cos de Mossos d’Esquadra, com ara són la bandera, el 
sopar de gala i el moss@ de l’any, pensem que seria ben rebut pel 
col·lectiu que escoltés la nostra demanda.    

Catalunya a 16 de setembre de 2014 

SPC         SME-CCOO                  CAT 
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