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PROTECCIÓ DELS ESCUTS I DISTINTIUS DEL 

COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 
 

Ahir a la tarda, des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, vàrem registrar un escrit 
destinat a l’Honorable Conseller d’Interior Joan Ignasi Elena sol·licitant la protecció dels Escuts i 
Distintius del Cos de Mossos d’Esquadra. 
 
Primer de tot, vàrem demanar disculpes per avançat per posar una acció en concret a debat 
públic, però creiem que ho havíem d’exposar per tal que no es torni a repetir en un futur. 
 
No és el primer cop que l’Escut de Mossos d’Esquadra o Distintius d’Unitats Específiques són 
utilitzats de tal manera que danyen la Imatge de la nostra Institució: 
- Regals de Mascaretes a Diputats del Parlament i exhibida en un Ple.  
- Regals de Samarreta a  membre de l’empresa Desokupa i exhibida en Xarxes Socials. 
- Creació Escuts Recordatoris Operacions Conjuntes amb altres Cossos Policials. 
- Etc. 
 
L’últim cas el passat 25 de Juny de 2021, en el Programa d’Ana Rosa de la Cadena Telecinco, es va 
poder veure en PRIME TIME, com un dels tertulians, essent membre del Cos de Mossos 
d’Esquadra i Representant Sindical, com així se l’identifica en el propi programa, va fer obsequi 
d’un Regal que li havien donat per entregar a l’Equip del Programa de part de membres de la 
Unitat de la Brigada Mòbil, essent un Escut de la Unitat amb una placa on diu el següent. “Para 
Rosa y su equipo del Programa por apoyarnos siempre”. Després la presentadora del Programa 
va manifestar “Después de esto, no es que os apoyemos siempre, si no que estamos Obligados”. 
 
En la Instrucció 13/2012, de 2 d’Octubre, sobre la utilització per part dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra dels distintius, identificadors, marques corporatives, i logotip propis de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a les Xarxes Socials i a les Eines 2.0 diu el següent: 
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Que en veure les imatges esmentades del programa d’Ana Rosa a les Xarxes Socials de Twitter i 
que sabíem que hi hauria una repercussió, de del SEGCAT vàrem creure convenient en comentar 
el fet en concret amb un Tuit: 
 
“Si volem treure el Cos de Mossos d’Esquadra del Debat Públic i dels Mitjans de Comunicació 
aquestes accions no ajuden gens. No Volem que Mossos formi part de la Salsa Rosa. Si se li vol 
donar un regal a títol personal se li fa en privat, no en PRIME TIME!” 
“Creiem que és un error fer ús del Escuts dels Mossos i de les seves Unitats com a regals i 
obsequis que puguin afectar a la pròpia imatge del Cos de Mossos d’Esquadra. Cal recordar que 
la propietat intel·lectual dels distintius i logotips propis de la DGP-CME és del Govern de la 
Generalitat” 
 
Des del SEGCAT, no pensàvem que el nostre Tuit tingués tanta repercussió, segurament perquè 
molta gent, com nosaltres, no havíem vist el fragment del vídeo, per no seguir el programa en 
qüestió. Però cal recordar que segons les Audiències i segons manifesta la mateixa cadena, és el 
programa matinal de referència a EspaÑa, i molta gent si va poder veure l’entrega d’aquest regal. 
Per això vàrem demanar disculpes per avançat. 
 
Per tot això, vàrem sol·licitar a l’Honorable Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que es 
procedeixi a fer les gestions oportunes per tal de protegir els Escuts i Distintius de les Unitats, per 
tal que fets com els exposats no es puguin repetir, donat que poden danyar considerablement la 
imatge de la nostra Institució, la del Cos de Mossos d’Esquadra, i s’evitaria entrar en un debat 
públic. 
 
Des del SEGCAT sabem que al Cos de Mossos d’Esquadra hi ha grans professionals que els dol 
que dia si, dia també, el Col·lectiu estigui al Debat Públic, ja sigui a través de Mitjans de 
Comunicació, Xarxes Socials o Partits Polítics. Per això portem temps demanant d’un Pacte de 
País per un Model de Seguretat i Emergències de Catalunya, amb un consens entre els Partits 
Polítics, com va passar al 1983 amb el Pacte Nacional de la Immersió Lingüística, per tal de treure 
el Cos de Mossos d’Esquadra de les Disputes Polítiques i del Focus Mediàtic. 
 
 

 


