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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

LA DEFENSA DE LES MOSSES I MOSSOS D’ESQUADRA 

Ja fa temps que la Defensa de les Mosses i Mossos d’Esquadra per part de la Generalitat de Catalunya 

està en el punt de mira i, arran de la sentència judicial d’en Marcel Vivet, avui els portaveus dels Grups 

Parlamentaris de la CUP, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i en Comú Podem, han acordat una 

declaració de suport i han emplaçat el Govern de la Generalitat a que es retiri com acusació particular de 

totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació. Què significa això? Que en 

qualsevol manifestació, ja sigui independentista, d’extrema dreta o altres, si hi ha algú que s’extralimita 

del seu Dret Fonamental a manifestar-se i causa lesions als membres del Cos de Mossos d’Esquadra o 

altres treballadores de la Generalitat o causa danys a béns propietat de la Generalitat, aquesta no es 

presentarà com acusació particular? 

Ahir el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya vàrem presentar al Parlament de Catalunya una 

instància per demanar una reunió amb els Grups Parlamentaris de la Comissió d’Interior per presentar-

nos i ens agradaria poder tractar aquesta Problemàtica Social i Laboral, ja que segons què decideixin pot 

afectar a les treballadores i treballadors de la Generalitat; aquests han de tenir el suport de la institució 

per a la qual treballen i disposar d’una Defensa preparada les 24 hores dels 365 dies de l’any, la qual cosa 

no es dona actualment. 

Sobre la sentència d’en Marcel Vivet, primer de tot, creiem que és desproporcionada (com moltes altres 

que hem vist), però no entrarem a fer més valoracions ja que no tenim tota la informació i el que va 

passar a la manifestació, com en qualsevol incident, només ho saben les persones presents. Es podria 

saber el que va passar en aquell moment? SÍ. Portem temps demanant càmeres unipersonals per tots els 

agents en servei, ja siguin d’Ordre Públic, Seguretat Ciutadana o altres, i això ajudaria a reforçar el relat en 

les minutes policials. Una imatge val més que mil paraules. Que el jutge es basa en la declaració de l’agent 

del Cos de Mossos d’Esquadra per dictar sentència sense imatges dels fets? Això ja és cosa de la Justícia 

EspaÑola. Hagués canviat la sentència sense la Defensa de l’Agent del Cos de Mossos d’Esquadra per part 

de la Generalitat i només com acusació de la Fiscalia? Segurament NO. 

Des del SEGCAT no ens agrada escoltar certs comentaris contra el Cos de Mossos d’Esquadra per aquest 

cas i altres incidents similars, ja que en TOT moment els Cossos de Seguretat de Catalunya hem de ser els 

garants de la Seguretat i la garantia de Drets i Llibertats. I si això no s’està donant tenim un problema. I 

malauradament el tenim, ja que hem pogut observar que certes actuacions puntuals no garanteixen 

aquesta Seguretat, ni els Drets i Llibertats dels Catalans.  

Des del SEGCAT instem els Partits Polítics Catalans a fer una Pacte Nacional per un Model de Seguretat i 

Emergències de Catalunya que garanteixi la Seguretat, els Drets i les Llibertats dels Catalans, però sense 

deixar de banda els Drets de les treballadores i treballadors que ho han de fer possible, entre ells els de la 

Defensa dels Membres dels Cossos de Seguretat i Emergències. I si el problema continua essent per 

accions de l’Estat EspaÑol, ja sigui per Justícia, Espoli Fiscal, etc., els Partits Polítics, Representants dels 

Catalans, haurien de tenir clar el què ens cal: 

REPÚBLICA CATALANA! 


