
 

                  
     

 
 
 
 
 

 

 
PERSPECTIVES DAVANT L’IMMINENT INICI D’UN NOU ANY POLICIAL 

Companys i companyes del CME, en breu iniciarem un nou any policial, el 2021-2022. No us 
enganyaré, l’iniciarem amb la mateixa incertesa amb la que hem conviscut tot el 2020.  
 
Desgraciadament, als agents del CME ens queden molts aspectes per millorar i solucionar que 
no sembla que ningú encari de manera ferma. 
 
Els nostres responsables polítics no semblen tenir en gaire estima ni la nostra professió, ni al 
cos en si, recordem que l’actual Conseller d’Interior al pocs dies d’estrenar el càrrec va protagonitzar 
unes declaracions de les que es desprenia que la Generalitat volia deixar d’acusar per atemptat a 
l’autoritat a aquelles persones que ens haguessin atacat durant conflictes d’ordre públic.  
 
Al novembre hi va haver canvis en la cúpula policial, el Major tornava a fer-se càrrec de 
comandar el cos de Mossos d’Esquadra, però si analitzem la carta amb la que ens va felicitar 
les festes, podem concloure que no sembla que pensi gaire en les mancances que patim, ni en 
les millores que demandem: dels 24 paràgrafs dels que consta la carta n’hi ha 1 per desitjar-nos 
salut i bones festes, 15 que analitzen el procés judicial que ha patit, 1 en el que anomena els projectes 
que sembla que hem aparcat (seguretat ciutadana i intel·ligència) i 7 per dir-nos com vol que fem la 
feina futura, concretament amb “comprensió, tolerància, empatia i exemple”. 
 
Potser “comprensió, tolerància, empatia i exemple” és el que els agents del CME precisen, 
especialment l’escala bàsica i la intermèdia. De ben segur que si el Major fos empàtic amb els 
agents que comanda, la carta hauria fet menció a com els mossos s’han trobat davant de la 
pandèmia: sense material de protecció, sense instruccions clares i homogènies, allargant 
jornades, ... i hauria pensat en anomenar el company que ens ha deixat víctima del covid-19. 
 
Si el Major fos capaç de comprendre el que pateixen molts agents que superen els 50 anys o que es 
troben minvats en les seves condicions físiques, hauria fet menció sobre la necessitat de què 
efectivament aquest 2021 sigui l’any en què ens puguem començar a acollir a la jubilació 
anticipada, i ens animaria a seguir reclamant tots aquells drets que com a treballadors 
necessitem i mereixem. 
 

 

El Major no fa cap referència a la manca de personal, ni de material, ni de condicions laborals... 
voldríem llegir que tots aquests aspectes li preocupen, que farà d’amplificador d’aquestes 
demandes, que les sent com a pròpies. 

Al CAT sabem que precisament els mossos i les mosses treballem sobradament aplicant comprensió, 
tolerància, empatia i exemple. Aquest any policial que estem a punt d’iniciar, els agents del CME 
voldríem ser tractats amb comprensió, tolerància, empatia i exemple pels nostres responsables polítics 
i policials. 
 
 
Moltes gràcies a tots per la vostra dedicació i entrega! 
 
Ara més que mai, SALUT!!! 
 
Mònica SALTOR GUINJOAN. Secretària General del CAT 
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