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He rebut el compromís de Televisió de Catalunya, S.A. per evitar dins el possible ocultar el rostre 
dels mossos. 
  
Espero que entre tots aconseguim l'objectiu desitjat. 
  
Salut! 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: 5430@ccrtv.cat <5430@ccrtv.cat> 
Date: 09/07/2008 18:23 
Subject: Resposta del Servei d'Atenció 5430 
To: riscoslaboralscat@gmail.com 
 
  

Si vols tornar a contactar amb nosaltres, no responguis a aquesta adreça-e, ja que no és 
operativa  
per rebre missatges. Cal que utilitzis una altra vegada el web del Servei d'Atenció, www.5430.cat

 

 

 

Resposta del Servei d'Atenció 5430:
Benvolgut Jaume, 

TV3 té com a norma no fer plans específics de la cara dels Mossos ni dels representants de cap 
altre cos de seguretat. Però donada la gran presència que tenen actualment a la societat i, 
especialment, en moltes de les informacions que donem, és pràcticament impossible que no 
se'ls pugui veure sovint en un segon pla. Nosaltres no tapem les cares dels presumptes 
delinquents ni, en general, de ningú, excepte dels menors d'edat. En tot cas, procurarem 
esmenar-nos en aquesta qüestió, en benefici de tots. 

Rebi la nostra cordial salutació, 

Servei d'Atenció a l'Espectador  
 
Televisió de Catalunya  

Adjuntem el missatge rebut:  
 ASSUMPTE: PETICIÓ A TV3 PER LES IMATGES EN QUE S'IDENTIFICA EL ROSTRE DELS 
MOSSOS A LA TELEVISIÓ PÚBLICA El motiu del present és per demanar-los que quan gravin 
imatges en que surtin companys/es del cos de mossos d'esquadra, facin tot el possible per a 
difuminar el seu rostre. En molts casos es protegeix als detinguts per a no perjudicar la seva 
pròpia imatge però s'obvia la imatge de l'agent de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions. 
Han estat centenars, les peticions de companys i companyes d'arreu del territori que ens han fet 
arribar la queixa que és un fet habitual en molts mitjans de comunicació. És per això, que des 
del CAT-ME (Col¿lectiu Autònom de Treballadors Mossos d'Esquadra) li agrairíem, al igual que a 
la resta de mitjans als que farem arribar aquesta petició, que fessin tot el possible per esborrar 
les cares visibles i que facin tot el possible per a que els rostres dels agents no siguin 
identificables fàcilment. Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment CAT-ME 
(Col¿lectiu autònom de treballadors MOSSOS D'ESQUADRA) Catalunya, 6 de juliol de 2008 JOAN 
MAJÓ (PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ) 



 
 
--  
CAT    
http://www.elsindi.cat 
Jaume Gustems 
TSRL. Seguretat i Salut Laboral 
riscoslaboralscat@gmail.com 
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