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 COMUNICAT SOBRE EL SERVEI D'ESCORTES DE LA GENERALITAT 

 

Avui, dimarts 3 d’agost, està prevista l'aprovació en Consell Executiu d'una nova Divisió, sota la 
dependència orgànica del director general de la Policia, que integrarà l'Àrea de Seguretat de la 
Presidència de la Generalitat (ASPG) i l'Àrea de Seguretat d'Autoritats (ASA).  
 
La primera àrea s'encarregarà de la protecció del president, expresidents, del Palau de la 
Generalitat i de les residències particulars; la segona àrea, de la resta de membres del Govern, 
presidenta del Parlament, etc. 
 
La nova organització suposarà la desaparició de l'actual Àrea d'Escortes, depenent de la Prefectura 
i de la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO), i de l'Àrea de Seguretat Institucional 
(ASI). Aquesta darrera àrea es va posar en marxa el mes de juny de 2019, situant-se fora de 
l'organització operativa dels Mossos i tenint com a funcions les mateixes que tindrà la pròxima 
ASPG. 
 
El model organitzatiu de l'ASI té com a antecedent històric l'Escorta Presidencial fundada l'any 
1938 pel president Lluís Companys, i és el mateix que tenen actualment estats del nostre entorn, 
com Espanya i França, per exemple. 
 
L'ASI fou aprovada pel govern anterior, presidit pel MH Quim Torra i format per Junts i ERC, 
mitjançant la D.A.7a del Decret 20/2019, i ha estat ratificada íntegrament pel govern actual, a 
proposta de la consellera de la Presidència, d'ERC, a través de la D.A.8a del Decret 245/2021. 
 
Aquesta Àrea no ha comptat mai amb l'aprovació del Major i la Prefectura, que han qüestionat 
que restés fora del seu domini jeràrquic. 
 
Malgrat l'explícita revalidació del decret de creació de l'ASI, avalada pels partits que conformen 
l'actual govern, el MHP Pere Aragonès, després d'una reunió amb el major Trapero on aquest li va 
demanar que la seva protecció no anés a càrrec de l'ASI, ha estat escortat des de la seva investidura 
per l'Àrea d'Escortes. 
 
 
Les organitzacions signants d'aquest comunicat: 
 
1.-  Denunciem el menysteniment que ha demostrat el MHP Pere Aragonès vers l'ASI, posant de 

manifest també l'incompliment de la legalitat, prèviament votada per ERC, i una manca de 
coherència política, històrica i de present. 

 
2.-  Condemnem el tractament informatiu que TV3, controlada per ERC, ha fet de l'ASI tractant-la 

com a "guàrdia pretoriana", ofenent d'aquesta manera a tots aquells mossos i mosses que la 
componen. 

 
3.-  Exigim que s'apliqui la llei i que la nova ASPG assumeixi també la protecció del president a 

l'exili MH Carles Puigdemont. 
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4.-  Estem d'acord en el fet que la Prefectura perdi el comandament sobre tot el servei d'escortes 

de la Generalitat, i que també caldria ampliar a d'altres unitats sensibles. 
 

 Un comissariat que dissenya un pla per detenir tot un govern democràticament escollit, 
posant-se al servei d'una Judicatura i Fiscalia polititzades i sense voluntat d'aplicar rectament 
el dret penal, no és mereixedor de tenir el control jeràrquic sobre els escortes de les nostres 
autoritats nacionals. 
 

5.-  Demanem que el Govern retiri la confiança en el major Trapero, pel motiu indicat al punt 
anterior, per haver manifestat que s'oposaria novament a un referèndum majoritàriament 
volgut per la ciutadania catalana i convertit en un mandat del poble sobre el Govern, i per 
haver afirmat que té confiança en la justícia espanyola, malgrat l'evidència d'actor venjatiu i 
tots els correctius provinents de l'ONU, el TJUE, el Consell d'Europa,  països amb democràcies 
consolidades i organitzacions internacionals de drets humans.  

 
6.-  Exigim que el primer i principal criteri a l'hora de seleccionar tots els membres de la nova 

Divisió sigui l'inquebrantable compromís de lleialtat amb el poble de Catalunya, del que emana 
el nostre poder i a l'únic que ens devem i servim, i a totes les seves institucions, una de les 
quals, la Presidència de la Generalitat, detenta el comandament suprem del nostre cos, que 
és delegat i exercit pel conseller d'Interior.  

 
7.-  Demanem que s'aprofiti aquesta reorganització per confirmar en la nova estructura a aquells 

mossos/es pertanyents a l'ASI o a l'AESC que compleixen el criteri esmentat al punt anterior i 
per apartar aquells funcionaris/es aliens a aquest compromís, com per exemple els dos 
simpatitzants de Ciudadanos que van formar part de l'escorta de l'exconsellera Elsa Artadi o 
l'actual membre de l'ASI proper al partit franquista Vox.  

 
8.-  Finalment, considerem que l'intendent, fins ara cap de l'ASI, no ha d'estar al front de la nova 

Divisió, en haver-se mostrat massa proper a la Prefectura, haver actuat mogut per preservar 
la seva promoció i haver dirigit una selecció de personal basada en criteris d'afinitat personal, 
rebutjant candidats/es idonis que no van ser ni convocats a l'entrevista, i triant un aspirant 
simpatitzant de Vox. 

 
 
Barcelona, 3 d’agost de 2021 
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