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Ens adrecem a vosté per l'incident provocat per la dotació
BM E-GOI dels Mossos d'Esquadra el dimarts 28.AL.2020, a

les 19 h, a la Plaga Universitat de Barcelona, amb el nostre
afiliat Anget Garcia Vicente, acreditat amb carnet de
premsa d'aquest sindicat núm. 051153L. Els fets deriven de
Ia concentració convocada a la Plaga Urquinaona pel grup
"Urquinaona, ho tornarem a fer" que, arran del dispositiu
policial, es va desplagar a la Placa Universitat on els agents
van comensar Ies identificacions dels joves que arribaven.

FETS:

En comengar Garcia a fer fotos de les identificacions,
acudeixen dos agents de la BM E-601. L'agent
D400AL789 l¡ exigeix que retrocedeixi. García pregunta
quina és la distáncia de seguretat, peró el policia
repeteix que marxi. En veure que l'impedeixen treballar,
García diu que portará a terme un VAR 34 (servei de
suggeriments, agralments i queixes de qué disposa la

Poticía de la Generalitat - Mossos d'Esquadra).Aleshores
els agents D501A4908 ¡ D4O0AL789 s'alteren i demanen
la documentació a Garcia. Quan aquest els mostra el

rH)rr{r{"



bragal de premsa (en circulació des de l'any 2009 per
virtut del protocol sobre acreditacions visuals subscrit en
seu parlamentária entre el Departament d'!nterior i el

Col.legi de Periodistes de Catalunya, i del qual el Sindicat
de la lmatge UPIFC n'és organització formalment
adherida) el policia D400AL789 assegura que el bragal
no serveix de res. A continuació, García gira el bragal i

ensenya la tarjeta identificativa que h¡ ha dins. Els

policies intenten treure-li peró no poden, així que García

mostra el carnet de premsa d'aquest sindicat núm.
0511531. L'agent D400A1789 també li demana el DNI ¡

se'n va a revisar la documentació. MentreBtant, el policia
D501A4908 reté a García. És llavors quan el periodista
gráfic aixeca la cámera per fer una fotografia de la

mateixa identificació, i I'agent D501A4908 es posa

davant de I'objectiu per a qué no pugui captar imatges.
El fotoperiodista Ii pregunta qué está fent, i el policia

assegura que "la seva feina". García intenta esquivar-lo,
peró I'agent D501-A4908 I'agafa i el porta a empentes
cap a la furgoneta. En aquest moment és quan apareix el

caporal D40486888 i anuncia "et denunciarem per
desobediéncia a l'autoritat i amenaces". El policia
D501A4908 afirma que Garcia els ha amenagat amb
cursar un VAR 34, i poc després ordena al fotoperiodista
que ensenyi el contingut de Ia motxila: máscara per
gasos, ulleres de protecció i casc (material que porta la
majoria de premsa en manifestacions d'aquesta mena
en els darrers mesos). Crida a un altre agent, del qual no
tenim el NOP, ¡ l¡ demana que faci fotos de tot el

material. Tot seguit, torna D400A1789 i menysprea a

García dient-li que "aquest carnet és una 'mandanga',
que "se l'havia fet a casa", que "no I'acredita com a

periodista", i que li ensenyi "una acreditació real com a

periodista del Col.legi". Garcia reitera que la UPIFC és un
sindicat oficial de premsa, peró I'agent D400A1789



repeteix que no és així i afegeix gu€, a més a més de
denunciar-lo per desobediéncia a l'autoritat i amenaces,
notificará que no s'ha acreditat correctament com a
periodista.

Com vosté sap -si més no per la carta que li vam adregar el
passat 23.12.2019 i que encara no s'ha dignat respondre'ns- en
la reunió sostinguda amb el conseller d'lnterior el 21.o3.2org,
el Sr. Buch va prendre el (mini) compromís amb aquest sindicat
que els Mossos d'Esquadra tindrien coneixement suficient de
les característiques de les nostres acreditacions, justament per
tal d'evitar incidéncies com la que ens ocupa. lgualment i

complementária, també recordará que en la referida carta
efitrada a Registre insistiem en el mateix sentit particularment
a vosté pel que fa al bragal de premsa.

Hem de fer-li constar que aquest sindicat va voler interpretar
l'esmentada reunió amb el conseller Buch com un punt i apart
de cinc anys de silenci administratiu per part de! Departament
d'lnterior sobre escrits entrats reiteradament a Registre (amb
episodis, diguem-ne si més no sorprenents, com són que se'ts
traspaperessin en l'etapa que el sr. prat va ser DG de la policía,

o que encara avui siguin incapagos de facilitar-nos cópia de les
actes de les reunions de Ia comissió mixta de seguiment del
protocol d'acreditacions visuals, que el Sindicat de la rmatge
UPIFC va participar-hi).

I
Es per aixó que volem saber si podem pujar-hi de peus o no
quan el conseller Buch dóna la seva paraula. I valgui aixó tant
pel que fa al carnet com, per extensió, també per al bragal de
premsa que a vostés els hi consta la notificació entrada a

Registre.

No cal estendre'ns adjectivant la prepoténcia dels Mossos
d'Esquadra en aquest incident (també s'hi escaurien altres



termes; p.e col.loquialment se'n diu XULOS), peró si que hem
d'expressar-los la nostra més enérgica queixa i demanar que
s'emprenguin mesures adients per a reconduir conductes
imprópies de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra
com la més amunt ressenyada, i que no tornin a repetir-se.

Aprofitem la dissortada avinentesa per insistir-lis en la

necessitat que el Departament d'lnterior convoqui els sindicats
i associacions professionals representatives del sector, per tal
d'establir un protocol d'actuacíó de Mossos vers la premsa, i

que tots els agents siguin formats en les directrius del protocol.

Quedem a la seva disposició, tant per aquests temes com
per tots els altres que no se'ns ha donat resposta.

Atentament,

\+5,l*1

Lluís Salom
secreta ri d' org o n itzoci ó

PD. s'acompanyen annexes 5 fotografies de la lncidéncia.

sindicat de la lmatge uPlFc és una entitat de dret públic, amb
personalítat jurídica propia, fundada l'any !994 a l'empara de la Llei
orgánica de Llibertat sindical l,L/tg8s, de dos d'agost, i inscrita amb
el núm. 947900017 en el Registre de la DG de Relacions Laborals del
Departament de Treball de la Generalitat de catalunya. El sindicat
aplega en el seu ámbit als técnics i professionals de la fotografía i de
la imatge en general, dels mitjans de comunícació i de la industria
audiovisual.



5 FOTOGRAFIES ANNEXES a l'escrit adregat
al Sr. Joan M. Piqué Fernández
entrat a Registre el 31.01 .2020
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En data 31 lO1l2O2O i hora 11:34:56 ha estat presentat en l'oficina 0260 la documentació a nom de

SINDICAT DE LA IMATGE UPIFC - Barcelona i destinada a Direcció General de la Policia - Trav. de

les Corts, 319-321 - O8O29 Barcelona (Barcelonés)-

L'assumpte de la documentació que s'ha presentat és REFERENT INCIDENT PROVOCAT PER LA

DOTACIO BM E-6O'l DELS MOSSOS D'ESQUADRA DIA 28lO1l2O2O i el número d'assentament

d'entrada que li correspon és 02601166212020.

Relació de documents presentats:

* Quan el format incorporat sigui Copia auténtica podeu verificar la integritat d'aquest document a la
seu electrónica, en l'adrega http://csv.gencat.cat.

Barcelona, 31tO1/2O2O

Oficina de registre: 0260 - Departament d'lnterior

Adreqa: C. Diputació, 355 - OBOO9 Barcelona (Barcelonés)

ldent¡t¡cac¡ó del tractament: Reglstre d entrada i softida de documents.
Résponsable del tractament: Direcció General d'Atenció Ciutadana.
F¡nalitat dél tractament: Recollir la rnformació que acredita la presentacló de documents davant de l'Administrac ó pública, així com la informació
que acred,ta l'expedició de documents adresats a la ciutadania. Legitimac¡ór Exercici de poders públics.
Persones dest¡natár¡es: Es preveuen comunicacions de dades a institucions i organismes de carácter oficia administracions públiques. Les
dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveelxen e s serveis TIC per compte del responsable del tractament.
Dréts dé les persones interessadés: Sol'l¡citar l'accés, rectificació o supressió de les dades. i la limitació o oposició al tractament.
(http://gen.cat/régPDP) lñformac¡ó addic¡onal: Podeu accedir a l'adreqa http://gen.cat/DPD

Descripc¡ó Tipus de Document
Presentat

Tipus de Document
lncorporat

1 Carta Original en paper . Cdpia autént¡ca (Codi
segur de verificació:
06B54K3ABV2IR2RLK8W9
6064KVQTUNUZ)

2 FOTOGRAFIES Original en paper ' Cópia auténtica (Codi
segur de verificació:
O2Uo41PZFIULBLBESKXG
1J7W6B8U'1oCT)

f oc.original signat per:
\dministració electrdnica de la
3eneralitat de Catalunya
)1 t011202a

Document electrdnic garantil amb signatura electrónica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adrega web csv.gencat.cat

Original electrónic / Cópia electrdn¡ca auténtica
Data creació cópia:

3110112020 11:37:42
Data caducitat cópia:
3110112023 00:00:00
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