
 
 

COMUNICAT CONJUNT DE LES ORGANITZACIONS 
SINDICALS DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 

 
Aquests darrers dies s’han produït diversos fets relacionats amb l’ordre públic i la convivència a 

la ciutat de Barcelona, com a resultat de les accions empreses per alguns grups d’estudiants, 

acompanyats per persones alienes a l’àmbit universitari. 

 

Tots aquests fets han comportat la necessària i obligada actuació de la policia de la 

Generalitat-Mossos d'Esquadra, en compliment de la seva legítima funció de garantia de la 

seguretat ciutadana i manteniment de l’ordre públic en un estat social i democràtic de dret. 

 

La primera actuació, desenvolupada en compliment d’una ordre judicial, ha estat el 

desallotjament d’unes persones a la seu de la Universitat de Barcelona. Aquesta actuació ha 

desencadenat un seguit d’accions de protesta i aldarulls a diferents punts de la ciutat que, com 

s’ha dit, han fet necessària i obligada la intervenció policial posterior. 

 

En primer lloc, cal dir que la policia no pot actuar davant de l’exercici del dret de reunió i 

manifestació de forma arbitrària. Ho fa i ho ha de fer quan es donen un seguit de 

circumstàncies com les que s’han produït aquests dies. La policia té l’obligació d’actuar quan 

les persones incompleixen les normes legals de les que ens hem dotat per garantir la 

convivència, normes que emanen dels representants d’una societat democràtica.  

 

Algunes persones però, decideixen que questa convivència, si escau, es pot trencar quan 

convingui, fora de les previsions legals per fer-ho i pels motius que ara no entrarem a valorar. 

Una petita minoria però no representa la societat i no pot fer valdre les seves raons per 

“segrestar” centenars de persones tallant les vies, ocupar espais públic o privats o atacar bens 

aliens.  

 

Estem parlant d’actes com llançament d’objectes contundents als agents de policia que, en 

primera instància sabem que hauran d’aguantar. La seva formació professional inclou aquest 

tipus de situació, que consisteix a rebre, de manera professional i estoica, cops de pedra, 

totxanes, tanques, taules, cadires, ampolles, pintures, etc. amb l’evident intenció de causar el 

major mal possible i amb el risc de poder afectar altres ciutadans aliens a les protestes o altres 

membres del seu propi col·lectiu.  
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Parlem d’intents d’agressió directa als agents policials, parlem de desenes de policies 

lesionats, parlem de destrosses en el mobiliari urbà, de desplaçament de contenidors, de danys 

a comerços, de pintades en espais públics.   

 

Parlem, en resum, d’una minoria dins d’un col·lectiu, que expressa pacíficament les seves 

protestes, una minoria que entén que les seves raons estan per sobre de les normes i dels 

drets dels altres i on també s’hi barregen altres persones, amb finalitats directament antisocials 

i on els motius de les protestes, no són res més que una altra excusa per a avançar en els seus 

objectius il·legítims.  

 

Davant d’això, entenem que l’actuació de les unitats d’ordre públic de la policia de la 

Generalitat-Mossos d'Esquadra ha estat professional, correcta i proporcionada. Potser no ha 

estat una actuació sense danys ni perfecta en l’execució, perquè en qüestions d’ordre públic i 

en les circumstàncies que s’han donat, actuar així és directament impossible. Però entenem 

que han estat actuacions ajustades globalment i proporcionals als fets succeïts.  

 

La unitat d’ordre públic de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, la Brigada Mòbil, 

està formada per professionals amb un alt grau de preparació tècnica i psicològica.  

 

A diferència del que es pugui pensar, els agents assignats a aquesta unitat han de destacar pel 

seu alt nivell d’autocontrol davant les provocacions, com per exemple suportar els insults o 

altres desconsideracions, sense perdre el control i la mesura. Des de les organitzacions 

sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra donem el màxim suport als agents i comandaments de 

l’àrea de la Brigada Mòbil i de les àrees regionals de recursos operatius que han hagut d’actuar 

en aquests dos dies a Barcelona. 

 

Tot això no ens porta pas ni a l’autocomplaença ni al conformisme. Les crítiques rebudes ens 

han de dur novament a revisar el nostre funcionament i a la voluntat de millora. De fet és una 

pràctica habitual analitzar què es podria haver fet millor i què cal modificar per atenuar al mínim 

l’impacte de les actuacions en temes ordre públic.  

 

Tanmateix, no podem estar d’acord amb la qualificació de “desproporcionada” que ha rebut 

l’actuació policial. Aquest qualificatiu ha d’anar acompanyat necessàriament d’un altre que ens 

faci saber què s’entén per “proporcionat” en una actuació d’ordre públic, com la que s’ha vist 

aquests darrers dies i com altres que podem veure, procedents d’altres països del nostre 

entorn i que no semblen objecte de crítica ni esdevenen notícia.  
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Però, malauradament, els experts en les tècniques d’ordre públic i de control de multituds, 

acostumen a ser, majoritàriament,  policies.  

 

Per altra banda, els sindicats professionals de la policia creiem que s’evidencia una 

desproporció clara en el tractament informatiu que s’ha donat als fets que ens ha tocat viure.  

 

Considerem desproporcionat centrar el focus de la notícia en l’actuació dels professionals de la 

policia, quan el problema inicial ha estat en aquells que no respecten la convivència, aquells 

que insulten, que destrossen, que agredeixen, que provoquen, que llencen pots de pintura a la 

seu institucional del govern de la Generalitat i a la policia del nostre país. Tot plegat no ajuda a 

situar les coses en els seus justos termes i el que és pitjor, contribueix a desinformar la nostra 

societat sobre quin era el problema inicial. 

 

Tampoc no ens resulta proporcionat que el tractament informatiu de fons, passi per posar 

l’èmfasi en les contusions rebudes per alguns periodistes en els aldarulls, quan es trobaven 

acomplint amb la seva feina. Ens sobta doncs, que alguns professionals dels mitjans de 

comunicació obviïn a les seves crítiques, els veritables causants dels fets succeïts, redirigint 

l’atenció del que consideren noticia, a l’actuació de la policia.  

 

Els Mossos d’Esquadra, de ben segur, no sempre han pogut evitar aquestes contusions, si es 

tenen en compte les circumstàncies dels fets i el context en el què s’han produït. Però, si en 

algun cas no ha estat així, serà el propi cos qui se n’encarregarà de depurar responsabilitats 

internes, com ha demostrat sobradament en ocasions anteriors.  

 

Però també esperem per part dels professionals de la comunicació una resposta proporcionada 

a aquestes consideracions, la tramesa d’una informació veraç i objectiva a la ciutadania que, 

segons veiem, sembla que s’ha oblidat, quan una part del col·lectiu s’ha vist afectat pels propis 

fets. No entenem com s’ha considerat oportú poder fer ús dels mitjans de comunicació social 

per a un interès exclusivament corporatiu. 

 

Com ja fa la policia, pensem que els professionals de la informació també han de saber 

encaixar la crítica que vingui d’altres col·lectius. En aquest cas, des dels sindicats representants 

de la policia, pensem que tenim tot el dret a exercir-la, quan considerem que el tracte no ha 

estat en absolut neutre i quan es fa ús del poder dels mitjans de comunicació social per a 

interessos més personals.  
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Com en anteriors ocasions, ens volem adreçar també als nostres representants polítics. La 

classe política, de forma pràcticament general, continua sense tenir consciència del caràcter 

institucional del cos policial i del què significa per al manteniment de la seguretat pública del 

país.  

 

La policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra no és de cap partit, és una institució de país i 

de Govern. La policia és un instrument de seguretat pública, a disposició de les administracions 

i de la societat en el seu conjunt, amb un mandat legal clar i que no pot ser usat com a eina per 

al desgast de l’adversari polític. En aquest cas, l’objectiu no justifica els mètodes.  

 

Malauradament, les organitzacions sindicals professionals de la policia, hem de dir que això ha 

estat així des dels darrers 25 anys i, per tant, observem que aquesta manca de consciència 

continua present en el conjunt de la classe política de partits, amb honroses, individuals, 

personals i escasses excepcions. 

 

Finalment, considerem que mantenim la confiança de la majoria dels ciutadans als qui servim i 

protegim cada dia i podem afirmar que a la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra es 

manté intacta la voluntat de continuar fent la nostra feina, com sempre, amb la màxima 

dedicació, voluntat de servei i professionalitat. 

 

Barcelona, 20 de març de 2009 
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