
   

EL GOVERN APROVA LA CREACIÓ DE LA BANDERA 

PRÒPIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA 
 

Aquest dimarts, el portaveu de la Generalitat, Francesc 

Homs, ha defensat que els Mossos d'Esquadra es 

vagin a dotar d'una bandera pròpia, perquè els 

"homologa" a altres cossos i forces de seguretat. 

En relació al projecte de decret de la bandera de la 

Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, un cop 

vista la motivació recollida en la informació pública, hem pogut constatar amb 

estupefacció que, segons la Direcció General de la Policia, l’adopció d’aquest nou 

element resulta “fonamental en la configuració del prestigi d’una institució, 

perquè contribueixi decisivament a definir-ne el caràcter i l’estil”. 

A més, segons s’indica en l’apartat sobre la justificació i l’adequació de les mesures 

proposades als fins que es persegueixen, la finalitat de la norma és regular la 

bandera del Cos de Mossos d’Esquadra com a senyal d’identitat del Cos, i 

d’aquesta manera contribuir a donar major prestigi a la institució. 

D'altra banda, el Director General de la Policia considera oportuna l’adopció de la 

senyera incorporant-hi el senyal de la Diputació General, per tal de reconèixer de 

manera expressa, mitjançant aquest emblema identitari, que és una institució 

fortament arrelada a la cultura i al poble de Catalunya i li concedeix un valor decisiu 

en “el procés de reconstrucció de la identitat nacional de Catalunya”, amb la 

consegüent  instrumentalització política de la institució. 

Sàpiguen que les banderes són panòplia pròpia dels exèrcits, no dels cossos 

policials, i sembla ser que hi ha qui encara no ho té prou clar. El que necessita la 

policia són recursos i un tracte digne en les seves condicions laborals, 

únicament d’aquesta manera s’entra en el camí que porta al reconeixement 

professional i al prestigi institucional. La idea d’imposar ara una bandera per a 

prestigiar el cos, és pròpia d’aquells que fa temps que han perdut el contacte 

amb la realitat del dia a dia de la policia de Catalunya, o dels qui mai l’han 

tinguda. 

Pel que es desprèn de la memòria d’avaluació de l’impacte del projecte de decret 

pel qual es regula la bandera de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, 

l’adopció d’aquest element no es troba exempta d’impacte pressupostari, tot i que 

l’execució del projecte de Decret no suposa cap “cost addicional” per a la Direcció 



   

General de la Policia, ni pel Departament d’Interior, segons es desprèn de l’informe 

d’impacte econòmic, elaborat pel propi Departament d’Interior, doncs no queda 

regulat en el projecte de Decret els usos de la bandera dins del cos de Mossos 

d’Esquadra. 

Per altra banda, en la memòria es torna a afirmar que l’aprovació d’aquest projecte 

de Decret ha de contribuir a donar major prestigi al cos de Mossos d’Esquadra 

com a policia de les institucions pròpies de Catalunya. Des de la Trisindical CME 

creiem que el prestigi s’assoleix dotant el cos i els seus agents dels mitjans 

necessaris (recursos personals, material, formació, reciclatge, etc.) per a 

oferir un servei públic de seguretat de qualitat. L’actual situació de precarietat i 

abandonament del cos de mossos d’Esquadra a la que l’ha abocat el Govern de 

Catalunya amb les contínues retallades, no es superarà per l’adopció d’una 

bandera, sinó és amb la inversió real en un servei públic fonamental per a la 

ciutadania. En canvi, vistos la quantitat d’informes emesos per diversos òrgans i 

organismes dependents de la Generalitat de Catalunya, veiem que s’hi ha dedicat 

molts recursos públics per a poder realitzar la seva tramitació.  

En definitiva, doncs, volem posar de manifest la manca d’oportunitat d’aquest 

projecte, en la situació actual. El que menys necessita el Cos de la policia de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra és que, en aquest moments, aquells qui tenen 

la responsabilitat de la seva direcció deixin de costat temes prioritaris, aquells 

relacionats amb la dotació de material, condicions amb les que els agents han 

de fer la seva feina a diari i el tracte que reben des de l’Administració quan es 

veuen immersos en problemes fruit de desenvolupar les seves funcions, per 

dedicar-se a temes tant banals com una bandera pel nostre cos policial. 

Per últim, donat que aquest gran projecte de la bandera ja està dat i beneït, potser 

seria un bon primer pas en el camí cap a prestigiar el cos, el substituir la 

persona o persones responsables que gestionen el Cos de la Policia de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra, a fi i efecte d’evitar que es portin a la pràctica 

iniciatives de naturalesa similar. 

 

Catalunya, 15 d'abril de 2014 

 

SPC    SME-CCOO       CAT 


