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23 anys d’especialitat! Avui estem d’aniversari. 
Felicitats a totes i a tots els especialistes 

Barcelona, 4 de maig de 2021.- 

Avui l’especialitat de trànsit del cos de mossos 
d’esquadra està d’aniversari. Fa 23 anys que el 
cos de mossos d’esquadra assumia 
l’especialitat de trànsit! Una especialitat que 
s’ha tirat endavant gràcies i especialment a la 
bona predisposició i actitud de totes les persones 
que n’han format o en formen part. 

Malgrat les dificultats viscudes al llarg del camí i 
malgrat el sentiment de desafecció patit en alguns 
moments, la implicació de totes i de tots els 
especialistes de trànsit del cos de mossos 
d’esquadra ha provocat que avui, trànsit mossos 

tingui una imatge immillorable de tota l’opinió pública.  

A l’efecte, totes les persones que formem part de la família de trànsit podem estar 
orgulloses de la feina realitzada al llarg de tots aquests anys, especialment totes 
aquelles que han estat al peu de l’asfalt. Som en aquest sentit, la cimentació sense la 
qual la nostra especialitat no hauria pogut mantenir-se en peu! No existiria! I de fet no 
sabem si hauria pogut existir mai. 

Nosaltres, els qui formem part de la Secretaria de l’Especialitat de Trànsit del SAP-
FEPOL no ho podrem oblidar mai. És per això que volem traslladar la nostra més 
sincera felicitació a tots els especialistes (del primer a l’últim) que han format part 
d’aquesta gran família. Gràcies a totes aquelles persones que hi heu estat i a totes 
aquelles que hi continueu estant. 

Especialment volem felicitar i agrair de tot cor a totes aquelles persones que, en 
l’exercici de les seves funcions han perdut la vida i ja no es troben entre nosaltres. Dir-
vos que des del primer dia que vàreu marxar sempre us hem tingut presents. Jornada 
rere jornada! Torn a torn! Hora a hora i minut a minut. Aquells que seguim vetllant per la 
seguretat viària seguirem treballant, també per vosaltres! Sempre! 

Per a la Secretaria de Trànsit del SAP-FEPOL és un orgull poder-vos representar i 
defensar! Per tant (tal i com ho hem fet fins ara) seguirem treballant en la defensa dels 
vostres interessos, amb la mateixa intensitat que vosaltres heu mostrat al llarg 
d’aquests 23 anys en l’exercici de les vostres funcions.  

En nom de tot el SAP-FEPOL: MOLTÍSSIMES FELICITATS!!! 

SAP, TREBALLEM X   A TU! 


