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DEFENSEM ELS VALORS I LA DIGNITAT DE LA GUÀRDIA D’HONORS DE 

LA POLICIA DE LA GENERALITAT – MOSSOS D’ESQUADRA 
 

Avui hem traslladat un escrit de queixa al Director General Sr. Pere Ferrer i al Comissari en Cap Josep Maria 

Estela, després de l'incompliment reiterat del Protocol de la Guàrdia d’Honors de la Policia de la 

Generalitat – Mossos d’Esquadra quan presta Serveis i Honors en actes Oficials i amb presència del Molt 

Honorable President de la Generalitat, concretament durant la formació de la Guàrdia d’Honors amb 

“arma presentada”. 

Aquesta darrera setmana hem pogut tornar a constatar com, en l’Acte Central del Dia de les Esquadres 

2022 del 22 d’Abril on ha participat la Guàrdia d’Honors, durant la formació i presentació d’armes on es ret 

els honors d’armes a les màximes autoritats de Catalunya, en aquest cas la MHP Pere Aragonès, s’ha 

realitzat sense l’arma llarga i, per tant, sense presentar armes, ni retre honors. 

La Guàrdia d’Honors té com a funció específica la més alta representació uniformada del Cos de Mossos 

d’Esquadra i de les institucions que conformen la Generalitat de Catalunya, i el seu servei  consisteix a retre 

els honors previstos en les ordres de cerimonial pròpies de la unitat en els actes institucionals. 

Un altre fet insòlit i preocupant que ha passat aquesta darrera setmana, concretament el dia 23 d’Abril, a 

la Diada de Sant Jordi (Diada Nacional de Catalunya), ha estat que la Guàrdia d’Honors de la Policia de la 

Generalitat – Mossos d’Esquadra no ha estat convocada per estar presents al Palau de la Generalitat. Un 

Acte Oficial on els Mossos d’Esquadra hi eren presents des de fa més de 40 anys, quan encara depenien de 

la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya era la Casa de la Diputació. 

Cal remarcar que la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha defensat les més altes Institucions 

de Catalunya, ha rebut i honorat les autoritats que les representaven i n’ha acompanyat les restes mortals 

amb dol i respecte. 

Al llarg dels anys, la història del Cos de Mossos d’Esquadra s’ha identificat de tal manera amb la història de 

la Generalitat de Catalunya i del País que, per manament institucional i per la força d’aquesta tradició de 

fidelitat i servei, n’ha acabat per assumir, de forma natural i indeclinable, la custòdia i representació. 

Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya hem demanat que se'ns informi dels motius pels quals 

no s'ha seguit el protocol ordinari establert, no es va convocar a la Guàrdia d’Honors a la Diada de Sant Jordi 

al Palau de la Generalitat. També hem instat al Director General i al Comissari en Cap per tal que es recuperi 

el correcte ús del protocol de la Guàrdia d’Honors i es torni a realitzar la presentació d’armes amb el fusell, 

com a l’arma llarga pròpia de la unitat, quan es retin honors a les màximes autoritats del País. 

Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya NO renunciarem a 

la Guàrdia d’Honors de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 

com tenen altres Policies o Estats Democràtics. 


