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Els Mossos d'Esquadraja s'encarreguen de la seguretat 
de tot Catalunya. L'l de novembre, aquest cos policial 
va cuhninar el seu desplegament que va comenc;:ar fa 
14 anys a Osona, si be des de la seva creaci6 per Dei, el 
1983, ja tenien algunes competencies inicials. Per fer 
possible aquesta Ultima fase, 25 anys despres, el Govern 
ha construit 11 comissaries mes al Camp de Tarragona i 
ales Terres de l'Ebre, els dos Unics territoris on encara no 
havien arribat, on donaran servei a 667.000 persones. 

Una policia mes propera 
Amb la voluntat de fer dels Mossos una policia mes 
propera a la ciutadania, els agents han establert mes 
d'un miler de contactes amb associacions de veins, 
comerciants, associacions d'irnmigrants, casals d'avis, 
aixi com amb responsables d'ensenyament, d'entitats 
de cultura i lleure i del sector turistic i economic, entre 
d'altres. Un cop ha acabat el desplegament dels Mossos, 
ara comenc;:a una nova etapa per potenciar aquest mo
del de proximitat i per refon;:ar la investigaci6, la fonna
ci6, la recerca i la innovaci6 per poder afrontar amb exit 
els nous reptes policials que la societat planteja. 

Plenes competencies per als Mossos 
Eis Mossos d'Esquadraja son la policia 
integral de Catalunya amb competen
cies en seguretat ciutadana (que inclou 
la vigilancia del transit), policia ad
ministrativa i investigacio; tambe, en 
col·laboracio amb les forces i cossos de 
seguretat, en materia antiterrorista i 
crim organitzat. D'altra banda, el nou 
Estatut atorga al Govern de la Genera
litat mes competencies en seguretat 
privada. Ames, els Mossos s'han incor
porat als centres de coordinacio de la 
duana francoespanyola, al protocol de 
coordinacio antiterrorista i al d'adua
cio en materia d'estrangeria. 
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Eis Mossos treuen un notable 
La ciutadania valora el desplegament de la policia de 
la Generalitat amb un 7 sobre 10. Eis Mossos s6n el cos 
policial mes ben valorat de Catalunya, segons l'ultima 
Enquesta de Seguretat PUblica. 

Eis Mossos donen resposta ales noves necessi
tats de protecci6 de la ciutadania, com la violencia 
contra les dones, amb la creaci6 de grups d'atenci6 
de les victimes ales comissaries iamb formaci6 es
pecialitzada. Enguany, han ates mes de 8.800 dones 
maltractades. 

Ames, la policia de la Generalitat tambe te un 
nou procediment de treball per intervenir en delic
tes contra persones homosexuals, bisexuals 0 trans
sexuals quan aquesta condici6 ha estat el motiu de 
l'agressi6, i una nova metodologia per prevenir i 
perseguir les ablacions genitals femenines. 

D'altra banda, des que van assumir les competen
cies de transit fa 10 anys, els Mossos han contribu"it 
a reduir de forma considerable els accidents de tran
sit que han baixat ala meitat respecte l'any 2000. 

• 

• vic · : 
inici del desplegament 

• 

1994-1997 
1998-2001 
2002-2005 
2006-2007 

2008 

• comlssaries 

• Presentar denuncies. 
• Obtenir infarmacio ciutadana. 
• Assistir axerrades. Avegades els 

Massas tambe visiten escoles, 
instituts j casals de gent gran per 
aferir xerrades infarmatives. 

... 
Les denuncies es paden presentar 
per escrit ales dependencies palicials 
atambe per Internet. Tatham Que 
sigui vfctima atestimani aQue 
tingui coneixement d'un deliete pat 
presentar una denuncia. 

• Les dependencies policials 
funcionen les 24 hores del dia, 
365 dies a I'any 

• Peraurgencies, truqueuaI 088 
oal11Z 
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/
M6rad'Ebre 

Terres de l'Ebre 

Pg. Sant Antoni. 12 

:-  • Amposta 
C. La Galera, 52-56 

~-~BC=:= 
Tortos8 ~ 

c. Comer\. sin 

Deniincles per Internet 
gencat.cat/mossos/serveis 
seguretat i violencia masdista 
gencat.cat/interior/policia/Violenciamasclista/index.htm 
Quina eomissaria tine mes a prop? 
gencat.net/mossos/serveis/adreces/index.htm 
Vois ser lUosso 0 mossa d'Esquadra? 
gencat.cat/mossos 
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•	 Seu Regi6 Policial i ABP 

•	 Area Basica Policial 

(omissaria de districte 

16 



- -

tamp de Tarragona
 

Valls 
Av. President Tarradellas, 4 

Montblanc 
C. del Regne d Napols, 2 

Tarragona 
Carretera N-340, 
cantonada C. Riu BrugentReus 

C. Alcolea del Pinar, sin 

Salou-Vilaseca 
C. Salvador Espriu, sin \ 

Cambrils 
/, c. Rosa Sensat, 1 

E,vendrenl 
c. Cesar Martinell i Brunet, 16-20 
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