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“L’uniforme NO protegeix!” 
 

Amb aquesta consigna volem dignificar a tots/es 

aquells/es professionals del Cos de Mossos 

d’Esquadra que valoren, per sobre de tot, la pròpia 

integritat i la dels companys. 

 

El 28 d’abril és el Dia Mundial de la Seguretat i 

Salut en el Treball. És un dia assenyalat per recordar 

que la seguretat i la salut laboral és un dret dels 

treballadors/res. 

 

Si volem aixecar l’estendard de la seguretat i salut 

laboral entre els cossos policials cal que tots/es 

prenem les màximes mesures de protecció i aplicar 

sempre el sentit comú en aquells riscos que són 

inherents a la nostra professió. 
 

 

 

 

 



 

CAT-ME, Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos 

d'Esquadra 
Cristóbal de Moura, 105-111,  2, 4  |  08019 Barcelona  |  Tel. 934 850 350  |  www.elsindi.cat  | cat@elsindi.cat  

 

 

No us exposeu a riscos: 
 

 
Identificant un líquid...amb el dit! 

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4524431 

 

 

 
Operatiu de recerca de delinqüents violents.  

En mig del camí i a pit descobert! 

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4524431
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http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4459251 

 

L’accidentabilitat en el CME amb resultats lesius, en molts 

casos podien haver-se evitat o minimitzat si recordem: 

 

 Fer servir sempre el cinturó de seguretat, sobre tot en 73. 

 No utilitzar els equips incomplets, en mal estat o 

caducats. Vehicles, cascs, armilles, mascaretes,... 

 Aplicar la conducció defensiva en motocicleta. 

 Màxima alerta a les identificacions i controls. 

 Demanar sempre recolzament. 

 Fer-se les revisions mèdiques. 

 Vigilar amb els riscos biològics i químics, sobre tot en 

garjoles, trasllats i laboratoris. 

 No quedar-se mai sol ni deixar mai el company. 

 No exposar-se a caure d’alçades ni a ser envestit per 

vehicles. 

 No posar-se mai en la línia de foc. 

 Valorar si és prioritària generar una persecució en 

vehicle. 

 Feu servir les armilles de dotació, sobre tot en 

pràctiques, atracaments, alarmes activades, baralles,... 

 No donar l’esquena a desconeguts. 

 Demanar suport als sindicats o directament al Servei de 

Prevenció del Departament si patiu angoixa, estrès, 

depressió... 

 

Jaume Gustems 

Delegat de prevenció 

 

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4459251
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CATalunya, abril de 2013. 
 

 

 

http://www.google.es/imgres?um=1&safe=off&hl=ca&authuser=0&biw=1024&bih=601&tbm=isch&tbnid=34aD5G4uHRUuWM:&imgrefurl=http://www.larondadelvigilante.com/t7598-esta-permitido-el-kubotan&docid=9zI2P3k-cyXKFM&imgurl=http://bp3.blogger.com/_lE-oyJIDASI/SBBWt5XOAgI/AAAAAAAABl8/vk_SxDaySy4/s400/kubotan.jpg&w=250&h=172&ei=Ht9vUdTaEcS2hQfHpYHIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:59,s:0,i:279&iact=rc&dur=282&page=5&tbnh=137&tbnw=177&start=54&ndsp=20&tx=127&ty=77
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