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Els mossos i mosses majors de 55 anys 
segueixen sense saber quan els vacunaran 

Barcelona, 3 de març de 2021.- 

Des del 9 de febrer, el s’ha 
començat a vacunar diferents 
col·lectius essencials, tals com 
protecció civil, bombers, serveis 
penitenciaris, policies locals, 
guàrdia urbana i mossos 
d’esquadra.  

Com tots sabem, la vacuna 
d’AstraZeneca ha estat finalment l’escollida per a immunitzar-nos contra el COVID-
19. No obstant aquesta vacuna només s’està inoculant a les persones membres del 
cos amb edats compreses entre els 18 i els 55 anys. 

A l’efecte el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), i en tant que des de l‘inici 
de la campanya de vacunació hem preguntat per les intencions i el pla per als policies 
i les policies majors de 55 anys, volem denunciar que un mes més tard encara no 
tenim resposta. 

A dia d’avui el cos de mossos d’esquadra té 3.467 efectius amb edats compreses 
entre els 51 i els 65 anys, molts els quals (més d’un miler) segueixen essent 
vulnerables davant del virus i exposats al contagi diari. Una quantitat important de 
policies per als quals encara no hi ha previst un pla específic de vacunació, malgrat 
segueixen estant al peu del canó. 

Des de la nostra organització sindical exigim el dret a la salut i a la seguretat que 
mereixen els efectius del cos majors de 55 anys, els quals no es mereixen ni la 
discriminació, ni l’exclusió que per motius d’edat estan patint. 

És per això que des de la nostra organització sindical instem al Departament d’Interior 
i a Departament de Salut del Govern de la Generalitat a buscar una solució immediata 
per aquest col·lectiu fins avui marginat.  

Des del SAP-FEPOL considerem que la transparència, la informació i la coordinació 
son indispensables per incloure el més aviat possible dins del pla de vacunació a les 
persones majors de 55 anys, no només del cos de mossos d’esquadra, sinó també 
de la resta de col·lectius essencials. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


