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AL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

 Benvolguts companys, finalment el Senat de l’Estat Espanyol, a proposta del 
govern central, ha decidit aplicar l’article 155 de la Constitució Espanyola, i en base a 
la seva interpretació, ha decidit cessar al govern de la Generalitat de Catalunya, així 
com determinats alts càrrecs del govern, entre els quals em trobo. És per això que vull 
adreçar-vos aquesta carta per compartir amb vosaltres determinats pensaments. 

 En primer lloc dir-vos que ha estat un gran honor compartir, amb tots vosaltres, 
aquest curt però intens període de temps. 

 Després d’una visita a les regions i al Complex central, he pogut comprovar, 
com el Cos de Mossos d’Esquadra , a banda del vostre rigor i la vostra professionalitat, 
posseeix altres valors que formen part de l’ADN de la vostra organització, com són els 
de la cohesió interna, i l’estima al poble de Catalunya.  

Aquests valors són fruit d’aquest sentiment de companyonia, que es va 
transmetent promoció rere promoció, i de la proximitat, que dia a dia exerciu en el 
desenvolupament de la vostra feina amb la ciutadania, i que ha fet que vosaltres, la 
Policia de Catalunya, la institució més valorada i estimada pel nostre país. 

 Des de que vàrem acceptar la responsabilitat hem intentat que aquest procés 
que avui viu Catalunya no afectés al normal funcionament del Cos de Mossos 
d’Esquadra, però malauradament no ha estat així, i ho lamentem profundament. 

Ara dit això, també us vull transmetre, que crec que s’està essent 
extraordinàriament injust amb el Cos de Mossos d’Esquadra, i no només per les 
imputacions, sense fonaments, contra els nostres comandaments, i que ara es volen 
estendre a determinats agents, sinó perquè s’acusa al Cos de Mossos d’una manca de 
previsió o d’activitat, el dia 20 de setembre o el dia 1 d’octubre, que en cap cas es va 
produir.  

I es posa en dubte la vostra professionalitat, quan difícilment es pot preparar un 
dispositiu, si prèviament no es comunica una actuació, o és il·lícit criticar amb 
posterioritat, una manera d’actuar i un desplegament, quan en tot moment es va dir, i 
no només dir, sinó escriure, com s’actuaria i es realitzaria aquest dispositiu (quins 
serien els actius disponibles per part del Cos de Mossos d’Esquadra, pel dia 1 
d’octubre, i com s’actuaria, en especial en relació a  ¨l’ús de la força” per impedir el 
referèndum) davant de totes les autoritats de l’Estat, quan així ho varen demanar: 
ministeri  públic, magistrada del TSJC, així com també a la Junta de Seguretat de 
Catalunya. 

Una diferent forma d’actuar diferent a la vostra, per part d’altres cossos i forces 
de seguretat de l’Estat, en cap cas hauria de suposar, per contraposició, una crítica a 
la vostra actuació, que s’ha acreditat, que a més va ser molt més eficient, sense 
produir en cap cas, cap persona lesionada.  

 

 



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior 
Direcció General de la Policia 

No entraré ara a valorar l’actuació d’aquests altres cossos i forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, en primer lloc perquè vosaltres no ho heu fet, amb una dignitat 
que us honora, malgrat que altres si ho han fet amb vosaltres, i en segon lloc perquè 
com a policies que sou sabeu que els agents varen seguir ordres dels seus superiors, i 
són aquests qui haurien de vetllar per la correcta actuació del comportament dels seus 
agents a l’hora d’exercir les seves funcions. 

Dir-vos per acabar que jo com a Director vostre estic molt orgullós de la vostra 
feina, i no només perquè no hi hauria d’haver cap retret, per les vostres actuacions 
dels dies 20 de setembre o del dia 1 d’octubre, sinó també per la que feu dia a dia, per 
fer del nostre país, un país més segur, on es respectin els drets i llibertats de tots els 
ciutadans, pensin com pensin, i vinguin d’on vinguin, i que estic segur que seguireu 
fent, dirigeixi qui us dirigeixi, i comandi qui us comandi, perquè els lideratges són 
importants, però el lideratge l’exerciu també cadascun de vosaltres en el 
desenvolupament de la vostra tasca de policies, perquè us heu format per això, i ve 
implícit en la vostra condició de Mossos.  

Recordeu ho sempre. 

I vull acomiadar-me tal i com vaig començar, als dir-los als vostres 
comandaments que em trobareu sempre en la defensa del Cos i “a les vostres ordres”. 

Gràcies  

 

Pere Soler i Campins 

Director general de la Policia 

 

 


