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La Generalitat commemora el 25è aniversari
dels
Mossos d’Esquadra i el final del
desplegament amb una exposició
•

L’exposició convida el visitant a fer un recorregut per la història de
la Policia Autonòmica de Catalunya.

•

La mostra es podrà veure a la plaça de la Universitat de Barcelona
fins el 12 d’octubre i, posteriorment, es traslladarà a 15 ciutats
catalanes.

•

L’exposició s’inclou dins els actes programats pel 25è aniversari
del cos de Mossos d’Esquadra.

•

El dia 6 d’octubre tindrà lloc l’acte institucional del 25è aniversari al
Palau de la Generalitat.

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha organitzat
una exposició amb l’objectiu de donar a conèixer que enguany es commemoren
25 anys de la creació de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra (Llei
19/1983, de 14 de juliol). Aquesta commemoració coincideix amb el final d’una
etapa, que s’ha caracteritzat per un creixement del cos i la seva implantació a
tot Catalunya, i l’inici d’un nou període amb un cos consolidat, modern i eficaç,
amb capacitat per assumir nous reptes i sensible a les característiques del país
i del seu territori.
L’exposició, situada a la Plaça de la Universitat de Barcelona, explica com els
Mossos d’Esquadra coneixen i s’adeqüen a la societat a la qual serveixen i a la
qual pertanyen, i on protegeixen, de manera universal, el lliure exercici dels
drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
La mostra, que després serà itinerant per altres 15 ciutats catalanes, pretén
mostrar de forma amena els diferents aspectes que ajuden a entendre el cos:
d’una banda, la història antiga i recent dels Mossos i de l’altra, la importància
del desplegament.

Alhora vol oferir la imatge d’una nova etapa amb un cos preparat per afrontar
els reptes del futur al costat de la ciutadania. Tots els mossos i mosses que
apareixen a l’exposició són reals.
L’exposició s’organitza en tres àmbits temàtics:
1. Els antecedents històrics dels Mossos d’Esquadra, des dels seus
orígens fins al 1982, quan van deixar de dependre de la Diputació de
Barcelona.
2. La creació del cos (1983) i el seu desplegament territorial (1994-2008).
3. Els nous reptes de futur d’un cos consolidat, modern i eficaç.
L’exposició, que està muntada dins una carpa de 100 m2 dividida en 6 espais,
inclou també un audiovisual i un mapa de Catalunya interactiu amb totes les
comissaries, i és accessible a les persones amb discapacitats visuals i
auditives.
La mostra es pot visitar a la plaça de la Universitat de Barcelona del 3 al 12
d’octubre. Posteriorment es traslladarà a Reus (del 17 al 26 d’octubre) i
després continuarà el seu recorregut per les principals ciutats de cadascuna de
les regions policials de Catalunya.
Estructuració dels espais
• Exterior de la carpa
Imatges de mossos i mosses a mida real i missatges tenen com a objectiu
convidar el ciutadà a entrar-hi. L’espai exterior es reforça a més amb un recinte
exterior annexat a la carpa, on se situen un vehicle i una moto i diversos cubs
amb dades sobre el cos (nombre de mossos, d’actuacions, etc.).
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• Espai d’accés
Introducció on s’exposa el motiu de l’exposició.
• Interior de la carpa
L’interior de la carpa es divideix en sis àmbits:
1.- Els antecedents històrics
Aquesta part de l’exposició fa un recorregut al llarg de dos segles i mig (s.
XVIII-XX) i recull els antecedents de l’actual cos de Mossos d’Esquadra. Des de
les primeres esquadres de paisà que al segle XVIII suplien l’exèrcit en tasques
de vigilància de camins, fins que l’any 1950 la Diputació de Barcelona creà un
cos de Mossos d’Esquadra. També s’hi explica com l’any 1932, durant la
Segona República, el president Macià va ordenar desplegar el cos per tot
Catalunya i com es va mantenir fins després de la Guerra Civil, l’any 1939.

A banda d’un text introductori, hi ha una pantalla on es poden visionar imatges
històriques, així com diversos elements històrics com un uniforme antic, una
baioneta, etc.
2.- 1983-2008. Mossos d’Esquadra, la Policia de la Generalitat
Es fa un repàs de l’evolució del cos des de la seva creació moderna. Amb el
traspàs de competències a la Generalitat per part de la Diputació de Barcelona
i l’aprovació d’una llei al Parlament l’any 1983 que crea la policia autonòmica de
Catalunya, comença l’actual Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra.
Aquests primers mossos, però, encara tenien unes tasques limitades i no serà
fins l’any 1994 que arrenca el desplegament com a policia integral. A partir de
la llei de 1994 i els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya, s’estableixen
les bases del model policial de Catalunya i s’acorda que els Mossos siguin la
policia ordinària, alhora que es fixa un calendari de substitució en el qual els
Mossos aniran, de forma gradual, assumint les competències de seguretat
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ciutadana, trànsit i investigació. L’inici del desplegament es fa a la comarca
d’Osona.

L’assumpció de les competències de trànsit a tot Catalunya en tan sols dos
anys (1998-2000) i el desplegament a la ciutat de Barcelona l’any 2005 són
dues fites molt importants del cos, que enguany, amb l’arribada al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre, conclourà el seu desplegament territorial.
3.- Espectacle audiovisual
La mostra compta, a més, amb un material audiovisual i interactiu de suport.
Sobre una pantalla panoràmica* (4,5 m d’amplada x 2,20 m d’alçada) es
projecta un audiovisual de 5 minuts de durada, amb els missatges i idees claus
de l’exposició. La projecció combina la presència de 3 mossos (un veterà, una
mossa jove i un tercer mosso) que fan de conductors del vídeo de forma àgil i
plena de complicitat amb el visitant.
* S’utilitzen reproductors sistema Watch-Out que permeten projectar dues imatges a l’hora i de
forma sincronitzada.

4.- Mossos al teu servei
En el quart àmbit, sobre un mapa de Catalunya i amb 2 pantalles tàctils, el
visitant pot localitzar totes les comissaries, de forma detallada i interactiva.
5. Un cos modern, pròxim i eficaç
Aquesta part està dedicada als nous reptes de futur, d’un cos consolidat,
modern i eficaç que haurà de fer front als nous reptes de la criminalitat del
segle XXI, sempre apostant per la màxima relació i compromís amb la
ciutadania.
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De forma molt gràfica s’ofereix la diversitat de tasques i principals funcions que
realitzen els Mossos d’Esquadra. En aquest espai es combinen diversos
missatges: els nous delictes del segle XXI, la necessitat d’actuar des de la
prevenció, el desenvolupament d’eines i tecnologies professionals, la
col·laboració amb policies locals i en l’àmbit internacional, etc.

Mossos en primera persona: Mitjançant 8 pantalles distribuïdes per l’exposició,
diversos mossos i mosses expliquen com és el seu dia a dia, reforçant
d’aquesta manera la idea de proximitat.
6.- Atenció ciutadana
Ofereix informació i aclariments al visitant, així com informació sobre l’accés al
cos.
Itinerància
Fins l’abril de 2009 l’exposició recorrerà totes les regions policials. En total es
podrà visitar a 15 ciutats.
Les primeres itineràncies es faran al Camp de Tarragona i a les Terres de
l’Ebre, on l’1 de novembre es completarà el desplegament dels Mossos
d’Esquadra a Catalunya.
Després de Barcelona, l’exposició visitarà la ciutat de Reus (plaça de la
Llibertat) del 17 al 26 d’octubre.
Fitxa tècnica
• Carpa de 10 x 10 m (100 m2).
• Espai exterior afegit de 70 m2 (opcional segons la ciutat).
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• En el disseny dels elements constructius s’han fet prevaldre diferents
aspectes: facilitat de muntatge i desmuntatge, modularitat que facilita el
transport, adequació a les normatives de materials expositius (ignífugs,
seguretat, etc.) i l’ús racional i sostenible dels materials, intentant evitar la
combinació excessiva de tipologies diverses.

Accessibilitat
L’exposició té present l’accessibilitat per a visitants amb diversos tipus de
discapacitats.
Per a les persones amb mobilitat reduïda, tots els accessos són a peu de
carrer, sense desnivell i/o rampa, i prou espai per circular amb cadira de rodes
amb comoditat. És un espai lliure de barreres arquitectòniques.

Materials de difusió
• Tríptic explicatiu de l’exposició, personalitzat per regions policials amb les
adreces de les comissaries (a Barcelona, per districtes).
• Cartell anunciador.
• Guia didàctica per a escolars, a partir de la primera itinerància fora de
Barcelona.
Document dirigit als mestres elaborat en format digital, el qual es pot
baixar del web www.mossos.net. La guia serveix de base de coneixement
dels continguts, estructura i ordenació del discurs, i també per suggerir els
punts més importants on poder centrar l’atenció dels escolars.
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• El web mossos.net ofereix informació específica sobre l’exposició a partir
del 3 d’octubre:
o Continguts
o Calendari de la itinerància
o Guia didàctica

Tríptic
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Acte institucional de commemoració dels 25 anys de la reinstauració de la
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
L’acte central de celebració del 25è aniversari del cos dels Mossos d’Esquadra
serà l’acte institucional que tindrà lloc el proper 6 d’octubre al Saló Sant Jordi
del Palau de la Generalitat, on ara fa 25 anys la primera promoció del cos va
rebre les seves credencials.
Aquest acte, que presidirà el president de la Generalitat, acompanyat del
conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, serà un
homenatge al cos de Mossos d’Esquadra i a la primera promoció de la Policia
de la Generalitat, i també al centenar d’agents, adscrits a la Diputació de
Barcelona, que l’any 1983 van fer història passant a formar part del nou cos.
Durant l’acte, al qual s’han convidat tots els anteriors consellers d’Interior, es
lliurarà una escultura als membres de la primera promoció i als de promocions
anteriors. A més, es projectarà un vídeo que farà un recorregut per la història i
evolució del cos.

Calendari d’actes
6 d’octubre
Acte institucional de commemoració dels 25 anys de la reinstauració
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra al Palau de la
Generalitat
16 d’octubre
Presentació oficial del desplegament 2008 als alcaldes de les Terres
de l’Ebre
17 d’octubre
Presentació oficial del desplegament 2008 als alcaldes del Camp de
Tarragona
Inauguració de l’exposició a Reus (Baix Camp)
21 d’octubre
Inauguració del nou curs a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC) a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Lliurament de diplomes a intendents, inspectors, sotsinspectors,
sergents i caporals a l’ISPC a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
23 d’octubre
Presentació dels vehicles del desplegament
29 i 30 d’octubre
Visita de les noves comissaries de Tarragona i les Terres de l’Ebre i
signatura dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments
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31 d’octubre
Acte del desplegament 2008 amb el president de la Generalitat i el
conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
1 de novembre
Desplegament al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, que
suposa la culminació del desplegament territorial iniciat l’any 1994 a
Osona
Novembre
Jornades de portes obertes a totes les comissaries i a l’ISPC, amb
activitats complementàries
Abril 2009
Cloenda de l’exposició itinerant

Per a més informació, podeu contactar amb el Gabinet de Comunicació
del DIRIP: 93 551 21 48 / 22 48 / 22 69
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