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el personal de la seguretat privada que de vostès depengui, sense perjudici de què es mantingui la reserva deguda i que se’n faci un bon ús.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.1 Organització criminal que es dedicava a cometre robatoris amb força a empreses

E

ls autors es feien passar per
treballadors de l’operador de
telefonia mòbil Movistar. Prèviament, duien a terme un reconeixement sobre el terreny a les empreses
objecte del robatori i/o per a inutilitzar
els sistemes de seguretat.
Cometien els robatoris forçant els
panys de les portes d’accés, utilitzaven inhibidors de freqüència per a
inutilitzar els sistemes d’alarmes i
atacaven les caixes fortes amb llança
tèrmica.
En el decurs de la investigació, la
Policia de la Generalitat—Mossos
d’Esquadra va poder desarticular
aquest grup i es va localitzar divers
material utilitzat pels autors: llances
tèrmiques, inhibidors de freqüència,
eines específiques pel forçament de
panys i per a realitzar duplicats de
claus, així com descodificadors per a
la sostracció de vehicles.
Disfressa d’operari de telefonia

Inhibidor camuflat en maletí

Equip complert de llança tèrmica

Descodificador de centraletes elèctriques de vehicles
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.2 Robatoris a bars i restaurants accedint mitjançant el sistema de butró

L

a Policia de la Generalitat—
Mossos d’Esquadra va detenir
a dos individus que presumptament es dedicaven a cometre robatoris amb força a bars i restaurants
mitjançant el sistema del butró.
Se’n destaca de la seva operativitat,
la utilització d’un gat hidràulic per a la
realització del butró des de la sala de
comptadors contigua al bar.
Altres factors a destacar del modus
operandi son l’ús de cinta per a tapar
els sensors volumètrics per a inutilitzar-los, l’atac a la caixa forta i el forçament de les màquines escurabutxaques i de tabac.

Diverses eines utilitzades per cometre el robatori

Operativa en l’ús del gat hidràulic.
Els autors es servien de les fustes
mostrades a les imatges per a inserir
entre mig el gat hidràulic, falcar-lo i
d’aquesta manera fer pressió sobre
la paret per abatre-la des del seu
punt més feble.
Altres eines i pota de cabra

Gat hidràulic

Accés i forçament pel mètode de butró
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.3 Grup criminal pendent d’identificació i detenció dedicat als robatoris a empreses

A

través de les imatges obtingudes del sistema de videovigilància es va poder determinar la participació en els fets de fins
a quatre autors. Aquests van accedir
a l’interior de l’empresa a través del
sostre realitzant diversos butrons a la
xapa.
Un vegada a l’interior van inutilitzar
l’alarma i van obrir la caixa forta fent
servir un mall i una radial.
A les imatges es pot observar que,
tot i la vestimenta emprada per evitar
la identificació dels autors, aquests
van acabar neutralitzant el funcionament de les càmeres de seguretat.
La Policia de la Generalitat—Mossos
d’Esquadra vol fer incís en la importància de l’adopció d’unes mínimes
mesures de prevenció. En aquest
sentit, cal no facilitar l’accés per a la
manipulació de les càmeres de videovigilància intentant que la flota de
vehicles de l’empresa o qualsevol
altre tipus d’estructura no permeti
l'accés a les càmeres mitjançant
l’escalament.
Es tracta de mesures de seguretat
bàsiques que per a portar-les a terme no impliquen cap cost econòmic i
que en alguns casos, el fet de no
tenir-les presents, facilita als autors
la comissió dels robatoris.

Autor manipulant una de les càmeres
Pàgina 5

Un dels autors trepant per un dels vehicles de l’empresa per a accedir a una càmera

Un dels autors inutilitzant una càmera de seguretat interior amb una pota de cabra
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2. ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME
2.1 Desarticulat un grup criminal que introduïa a Catalunya grans quantitats de bitllets de 20 euros falsos

A

gents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra van detenir el dia 28 de
maig a dos membres d’una xarxa de
distribució a Catalunya d’euros falsos, constituïda per una organització
criminal d’origen nigerià ubicada a
Terrassa.
Els membres d’aquesta organització
es dedicaven a la importació de
grans quantitats d’euros falsos provinents d’Itàlia que eren distribuïts i
introduïts en el circuit comercial mitjançant la tècnica del degoteig.
El grup desarticulat importava mensualment a Catalunya uns 30.000
euros falsos en bitllets de 20 i alguns
de 50 euros d’una altíssima qualitat i
es distribuïen a través de diferents
intermediaris que, posteriorment, els
venien als passadors finals que eren
els encarregats de col·locar-los en
els comerços mitjançant la realització
de petites compres.
Aquesta operació policial, batejada
amb el nom de Pandora, es va iniciar
a mitjans del mes de març de 2015
en el moment que es va detectar un
augment de les denúncies a les comarques de l’àrea metropolitana de
Barcelona, relacionades amb bitllets
falsos de 20 euros que eren introduïts en el mercat mitjançant compres
en els establiments comercials.

zació que realitzava les funcions de
correu humà i que portava els bitllets
des d’Itàlia a Terrassa.
Així doncs, els investigadors van
detectar un viatge a Itàlia per part
dels dos membres de l’organització
per tal d’adquirir moneda falsificada.
Quan el correu humà va arribar a
Barcelona va fer entrega d’un maletí
a un dels caps de l’organització, moment en el qual els agents van intervenir i van localitzar 33.000 euros
falsos en bitllets de 20 euros.
En total es van detenir a dues persones i es va fer una entrada i perquisició a Terrassa, ordenada pel titular
del Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Terrassa. Els detinguts van ingressar a
presó i es continuava amb la investigació.
La falsificació és considerada una de
les més perilloses a nivell europeu
per la seva alta qualitat i pel gran
volum de comisos realitzats, no només a l’estat espanyol sinó a tota
Europa. La seva fabricació està vinculada a organitzacions criminals
assentades al sud d’Itàlia.

Paral·lelament, a principis del mes
de maig, els investigadors van tenir
coneixement que la Policia Judicial
Francesa de Perpignan estava realitzant una investigació ja que havien
decomissat 27.000 euros falsos en
bitllets de 20 euros en un autobús
que provenia de Roma i que tenia
destinació final a Barcelona.
L’intercanvi d’informació entre Mossos d’Esquadra i la Policia Judicial
francesa va permetre identificar un
dels investigats que residia a Terrassa. Posteriorment es va poder identificar a un altre membre de l’organitPàgina 6
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Des del cos de Mossos d’Esquadra
es recomana que, per tal de detectar
aquestes falsificacions, els comerciants i els ciutadans comprovin els
bitllets fent servir les recomanacions
del Banc Central Europeu: ‘Toqui,
miri i giri’.
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2. ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME
Comprovació bàsica d’autenticitat de bitllets (continuació de l’article anterior)

Recomanacions del Banc Central
Europeu
TOCAR
La textura ha de ser resistent i aspra.
Comprovi que té relleus d’impressió i
zones amb més tinta.
MIRAR
Al posar-lo a contrallum apareix una
marca d’aigua, el fil de seguretat i el
motiu de coincidència.
GIRAR
Inclini el bitllet i observi en l'anvers si la
imatge canviant de la banda hologràfica alterna el seu valor i el símbol € .

2.2 Detingut l'autor d'un homicidi a un vigilant de seguretat comès l'any 2003 en un supermercat

A

gents de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra
van detenir el 15 de juliol a un
home de 35 anys de nacionalitat
espanyola i veí del Prat de Llobregat
(Barcelona) com a presumpte autor
d’un homicidi comès l’any 2003.
Els fets es remunten al 18 d’octubre
de 2003 pels volts de les 20:45 hores, quan dos homes van entrar en
un supermercat de Mollet del Vallès
(Barcelona) i armats amb ganivets de
grans dimensions van atracar l’establiment i es van endur la recaptació.
Durant l’assalt, el vigilant de seguretat va resultar ferit de mort.
Aquella mateixa nit va aparèixer a
Santa Perpètua de la Mogoda
(Barcelona) un turisme sostret amb
el qual, presumptament, els dos atracadors, juntament amb un conductor,
van desplaçar-se fins al supermercat.
Pàgina 7

Els agents encarregats de fer la inspecció ocular del vehicle van localitzar-hi roba a través de la qual van
obtenir el perfil genètic d’un dels assaltants, en aquells moments sense
identificar.
Després d’una llarga i complexa investigació que s’ha mantingut durant
aquests anys, la Unitat Central d’Homicidis i Delictes Sexuals del cos de
Mossos d’Esquadra va poder detenir
un dels autors.
Aquesta unitat s’encarrega d’investigar aquells homicidis comesos a
Catalunya els quals estiguin sense
resoldre.
Després de declarar en seu judicial,
el Jutge va decretar l’ingrés a presó
del detingut.
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3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 L'exposició 'Mossos d'Esquadra. Segona República i Guerra Civil'.

E

1

l passat 28 de juny va finalitzar a la Diputació de Tarragona l'exposició 'Mossos
d'Esquadra. Segona República i
Guerra Civil'.
La mostra és un repàs a la trajectòria dels Mossos d'Esquadra des dels
orígens fins a l'actualitat, amb especial atenció al paper jugat pel cos
policial durant la Segona República i
la Guerra Civil.
La primera inauguració es va fer el
mes d'octubre de 2012, al Palau
Robert de Barcelona, des d'on va
iniciar una gira de més de dos anys i
mig per diferents municipis de Catalunya des de Girona passant per
Terres de Ponent per acabar a Tarragona.

El director anava acompanyat dels
comandaments de la Regió Policial
de Tarragona que van ser rebuts pel
president de la diputació, Josep Poblet i altres personalitats.
L'exposició ha estat realitzada pel
Servei Històric dels Mossos d'Esquadra que s'encarrega de recollir i gestionar el llegat històric del nostre cos.

En l'acte d'inauguració a la Diputació de Tarragona el director general
de la Policia, Albert Batlle, va destacar com el cos de Mossos d’Esquadra, que va néixer amb vocació de
servir a la ciutadania, ha esdevingut
la policia integral del país mantenint
aquest principi.
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3. ALTRES INFORMACIONS
3.2 Dispositiu per a la investigació d'accidents de trànsit

L

’electrònica cada vegada està
mes present al sector de l’automòbil i contínuament es
dissenyen nous sistemes de control
i ajuda a la conducció. La indústria
s’orienta cap a la implantació de
sistemes de comunicació entre vehicles i la interacció amb la carretera.

Tots aquests sistemes analitzen i
enregistren gran quantitat d’informació per tal de prendre decisions
automàticament.
L’accés a la informació enregistrada
pel vehicle també permet dibuixar
un nou paradigma en la investigació
dels accidents de trànsit, facilitant
resposta als pèrits que investiguen
aquests fets. Aquestes són algunes
de les preguntes:

 La velocitat de circulació del vehicle implicat?

Com s’accedeix a la informació? Als
Estats Units esdevé obligatori per
als fabricants de vehicles que hagin
incorporat EDR fer aquesta informació accessible per a la policia, als
òrgans judicials o als investigadors.
S’accedeix a la informació mitjançant una eina anomenada CDR
(Crash Data Retrieval) que permet
obtenir una còpia “imatge” del fitxer
de dades sense fer cap modificació
o que aquest sigui esborrat.
Els beneficis en la disponibilitat
d’aquesta informació son evidents,
ja que permetrà :

 Validar les hipòtesis amb dades
objectives.

 Reduir el temps de les reclamaci-

 Accelerava o frenava el conductor prèviament a produir-se l’accident?

 Les lesions s’han produït amb
motiu de la col·lisió?

ons.

 Avaluar la “responsabilitat” de
forma mas precisa.

 Identificar les possibles
“reclamacions fraudulentes”.

 Els lesionats eren ocupants del
vehicle?

 Estava estacionat el vehicle quan
va ser impactat ?
Per als turismes, actualment ja existeix un sistema similar a la caixa
negra dels avions.
L’ACM (Airbag Control Module) es
el mòdul electrònic de control de
l’airbag, encarregat de monitoritzar
el funcionament d’aquest sistema
durant la col·lisió.
Pàgina 9

El dispositiu encarregat d’enregistrar la informació continguda en
aquest mòdul s’anomena EDR
(Event Data Recorder) guardant
dades com la velocitat del vehicle
durant la col·lisió, l’activació del
sistema de frenada, l’angle de gir
del vehicle, l’ordre de les col·lisions
patides, la presència de passatgers
o l’ús dels cinturons per part dels
ocupants.

 Facilitar acords extra judicials.
Actualment les policies de Manchester, Holanda i la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG
-ME) han rebut la formació que els
permet obtenir i analitzar aquesta
informació tècnica amb garanties.
El fitxer de dades incorpora també
gràfiques de desacceleració, facilitant informació relativa a la gravetat
de la col·lisió.
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Des de finals de 2014, quinze
agents reconstructors d’accidents
de la PG-ME han realitzat l’extracció i l’anàlisi de 18 fitxers CDR provinents d’accidents de trànsit de
diferent casuística.
El primer cas que es va analitzar un
registre CDR per part de la PG-ME,
va consistir en un accident greu
esdevingut a l’autopista per encalç
entre un camió articulat i un turisme
en el que van resultar 2 víctimes
greus.
En aquest accident les versions
dels conductors implicats eren contradictòries i amb les dades disponibles de la investigació no era possible determinar qui havia estat responsable de l’accident.
La disponibilitat del fitxer va ser
determinant per a la reconstrucció,
demostrant que el turisme s’havia
aturat prèviament a ser encalçat
pel camió.
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3. ALTRES INFORMACIONS
3.3 Programa Operatiu Estacional Gregal 2015

E

ls Mossos d'Esquadra augmenten la prevenció i reforcen la seguretat en les zones costaneres durant l'estiu.
El reforç d’estiu forma part del Programa Operatiu Estacional (POES)
Gregal 2015 que té com a objectiu
la prevenció de la delinqüència associada a l’augment del turisme.
Així, els dispositius policials treballen quatre àmbits:
Àmbit econòmic, per prevenir i
reduir els fets delictius que es produeixen en l’activitat comercial i
turística.
Àmbit de la convivència, per reduir fets delictius en l’àmbit de l’oci
nocturn, a la via pública i a les platges.

Àmbit de l’habitatge, atès que
moltes persones deixen el seu habitatge durant els dies de vacances.

 Augmentar la percepció de segu-

Els principals objectius del programa són:

 Fomentar la implicació i coordina-

 Prevenir i/o reduir els fets delictius que es produeixin en els àmbits considerats estratègics atenent les condicions específiques
que es donen en aquest període.

 Garantir la seguretat de la mobilitat a la xarxa viària, a la xarxa del
transport públic i en els grans
eixos de connexió.

 Garantir el normal desenvolupaÀmbit de la mobilitat, per garantir
la seguretat en la xarxa viària i de
transport públic.

Pàgina 10

ment de les activitats i esdeveniments específics d’aquest període.

XARXA DE COL·LABORACIÓ BUTLLETÍ 9

AGOST 2015

retat en els diferents àmbits d’actuació.
ció en matèria de seguretat amb
els actors que intervenen en el
procés.
Els dispositius policials durant el
reforç d’estiu seguiran la política de
seguretat del cos de Mossos d’Esquadra basada en la proximitat, la
prevenció i la col·laboració amb les
policies locals.
Per aquest motiu, durant els mesos
de juliol i agost es potenciarà la
difusió de consells de seguretat,
mitjançant cartells i tríptics, tant als
turistes com als establiments i operadors turístics.
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3. ALTRES INFORMACIONS
3.4 Plans Especials d’Emergències de Catalunya
Comunicats CECAT
La
responsabilitat d’emetre els
comunicats a través del CECAT
(Centre de Coordinació Operativa
de Catalunya) recau sobre la Direcció General de Protecció Civil.
Aquests comunicats són avisos de
la situació dels diferents Plans d’Emergència de Catalunya, els quals
donen resposta a les situacions de
possible risc col·lectiu i a les catàstrofes o a les calamitats públiques
que es produeixen al nostre territori.
Els comunicats es generen en base
a
previsions
meteorològiques
(riscos naturals), anàlisi dels tècnics
(riscos tecnològics) i la valoració
d’altres fets que ja s’hagin produït.
Classificació dels nivells d’emergència. N’hi ha 5: Avís, Pre-alerta,
Alerta, Emergència 1 i Emergència
2. L’activació operativa dels plans
és a partir del nivell d’Alerta.
Comunicat AVÍS
Fa referència a fenòmens atmosfèrics molt localitzats o de casos que
requereixen fer un seguiment de
l’evolució. Els grups d’actuació no
despleguen cap operatiu especial.
No es fa difusió per la Xarxa de
Col·laboració.
Comunicat PREALERTA
Aquesta fase implica un nivell de
risc major que requereix intensificar
el seguiment en l’evolució de la
situació, per si s’activa l’alerta. És
un seguiment intern (institucions i
grups d’actuació) en accions per
reduir-hi el risc, com intensificar la
vigilància en zones afectades.
S’informa a la població per a què
segueixi les previsions meteorològi-

ques i les indicacions preventives
que es puguin donar al respecte.
S’envia comunicat a la Xarxa de
Col·laboració depenent de l’àmbit
geogràfic i l’afectació a la població.
Activació ALERTA
Activació del Pla afectat. S’activa
davant situacions que fan necessari
l’establiment d’àmplies mesures
preventives i de control. Implica
l’activació dels grups d’actuació,
vigilància de punts crítics, control
d’accessos, etc.
És obligatori la difusió a tota la població afectada a través dels mitjans contemplats en el Pla sobre
l’estat de la situació així com de
consells per minimitzar la situació
de risc.
A partir d’Alerta sempre s’enviaran
comunicacions a través de la Xarxa
de Col·laboració. Es valorarà la
col·laboració de la seguretat privada.
EMERGÈNCIA 1 i 2
Quan es passa a Emergència 1 ó 2
es mobilitzen tots els grups d’actuació i els mitjans previstos al Pla.
Comporta una afectació prou generalitzada d’extensió en el territori,
així com una greu vulnerabilitat de

AVISOS A LA XARXA DE COL·LABORACIÓ
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AVÍS

PRE-ALERTA

ALERTA

EMERGÈNCIA 1-2

NO

SEGONS AFECTACIÓ

SI

SI
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la mobilitat i l’esdevenir diari de la
població.
És molt important seguir les instruccions que es donin des dels grups
d’actuació per minimitzar els danys
que pugui causar l’episodi d’emergència.

El cos de Mossos d’Esquadra en
els Plans Especials d’Emergència
El cos de Mossos d’Esquadra lidera
el grup d’ordre.
Funcions: garantir la seguretat ciutadana i mantenir l’ordre públic, el
control de la mobilitat i dels accessos a la zona afectada i informar de
l’evacuació o confinament de la
població.
Composició del grup d’ordre: el cos
de Mossos d’Esquadra, les policies
locals, els agents rurals i altres
agències en funció del Pla activat.
Trobaran més informació sobre els
Plans d’Emergència de Catalunya i
del CECAT a la web següent:
http://interior.gencat.cat/ca/
arees_dactuacio/proteccio_civil/

la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva adequada en referència al secret professional que ha de guardar.

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa de col·laboració
3. ALTRES INFORMACIONS
3.5 Intercanvi de coneixement entre unitats de la PG-ME

E

l 26 de juny va tenir lloc la
primera jornada d’intercanvi
de coneixement entre les
unitats de seguretat ciutadana, d'investigació i de la policia administrativa al Complex Central de la Policia
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
(PG-ME)
a
Sabadell
(Barcelona).
Es van tractar les novetats de la
Llei 5/2014 de Seguretat Privada, la
gestió dels requeriments per alarmes per part de les unitats de seguretat ciutadana, de la Sala Central
de Coordinació i de la Unitat Central de Seguretat Privada.
També es va parlar sobre les pautes a tenir en compte en les actuacions en matèria de seguretat privada per part de les unitats de seguretat ciutadana i es va fer una introducció sobre els nous àmbits que
s'incorporen a la nova LO 4/2015
de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Així mateix, es van tractar els detalls
a tenir en compte per part de les
unitats de seguretat ciutadana en les
primeres actuacions en matèria d'espectacles.

Es va explicar la importància que
suposa per a la PG-ME el fet de
disposar d'informació de qualitat en
relació amb les operacions de la
compravenda de joies i del comerç
d’objectes usats.

Per finalitzar, es va presentar una
proposta de fitxes operatives d’actuació bàsica que han de servir de guia
de consulta per les esmentades unitats policials en matèria de policia
administrativa a l’hora de posar en
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pràctica aquestes primeres actuacions.
La Jornada va ser inaugurada pel
Comissari David Piqué, cap de la
Comissaria Superior de Coordinació Territorial, i per la inspectora
Marta Fernández, cap de l'Àrea
Central de Policia Administrativa.

la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva adequada en referència al secret professional que ha de guardar.

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa
Xarxa de
de col·laboració
col·laboració
4. CONEIX LA PG-ME
Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana (ARIACI) – Mossos 2.0

D

es de Mossos 2.0 es combina la gestió de la comunicació interna de la Direcció
General de la Policia (La Intranet, La
Revista i La Veu del Territori) amb la
gestió dels perfils de Mossos d’Esquadra a les xarxes socials Facebook, Flickr, Youtube i Slideshare.
Les tres eines de comunicació interna són els mitjans institucionals establerts per transmetre informació
corporativa (Intranet), divulgar coneixement i pràctiques policials i alhora
per visualitzar el col·lectiu, tant professionalment com en el vessant
més personal i social (La Veu del
Territori i La Revista).
L’objectiu final de la nostra feina
amb la comunicació interna és assolir una major cohesió del col·lectiu,
la identificació amb la institució i el
reforçament del sentiment de pertinença.
D’altra banda, conscients de la importància que tenen les xarxes socials en els processos comunicatius
de la societat, els Mossos d’Esquadra hem anat avançant decididament per l’ús d’aquests entorns virtuals. El primer pas va ser la posada
en marxa d’una pàgina a Facebook,
el febrer de 2011, i que actualment
es situa com a segona institució
pública catalana més seguida en
aquesta xarxa social superant els
85.000 simpatitzants. Una estratègia
que es complementava, ja a finals
d’aquell mateix any, amb perfils a
Flickr, Youtube i Slideshare, canals
tots gestionats per l’Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana (ARIACI)-Mossos 2.0.
La dinàmica d’aquestes eines comunicatives digitals s’emmarquen dins
les línies pautades per la Carta de
serveis de la Policia de la Generalitat—Mossos d’Esquadra (PG-ME),
valors que pivoten en esdevenir un
referent de seguretat al servei de les
persones a Catalunya des de la proximitat amb vocació de modernitat.
Pàgina 13

Pel que fa a l’activitat a la pàgina
Facebook de la PG-ME se centra en
informar i ser útils al ciutadà amb la
informació que es transmet, compartir el dia a dia dels mossos, amb actuacions i dispositius policials, prevenció de conductes delictives dins i
fora de la xarxa amb la difusió de
consells de seguretat, avisos i alertes
diverses o bé campanyes específiques, advertiments a la població de
l’activació de plans d’emergència,
desmentint rumors, si cal demanant
la col·laboració ciutadana i, fins i tot,
apropant-nos amb històries i anècdotes curioses, sovint essent les publicacions més agraïdes pels ciutadans.
En definitiva, des de l’ARIACIMossos 2.0 es fa un treball per potenciar el dret del ciutadà a participar
d’una policia comunitària amb una
estratègia comunicativa adaptada als
nous temps que faciliti un servei de
qualitat, útil pel ciutadà i que, alhora,
permeti la millora en la gestió de la
reputació del cos en aquests entorns.
Una estratègia que ha permès connectar amb la gent, parlar de tu a tu,
resoldre molts dels seus dubtes i
ressaltar a la pàgina part d’aquestes
inquietuds amb una política d’escolta
activa ja des d’un primer moment.
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Exemple de difusió de consells de prevenció i pedagògics

Sol·licitud de col·laboració ciutadana per
localitzar autors de fets concrets

Actuacions amb animals, aspectes més
desconeguts de la tasca policial

Informació limitada Nivell 2 (instrucció 8/2005)

LA IMATGE
Pintura exposada a l’exposició Mossos d’Esquadra

