
                                       

 

 

 

 

Jornada: “La policia catalana i els seus avatars” 

 

Enguany el Cos de Mossos d’Esquadra celebra el seu 300 aniversari. Una destacada 
efemèride que ens presenta aquest cos policial com una institució fonamental per 
entendre la nostra cultura i la seva evolució. Un ens que ha nascut i ha caminat al 
llarg dels últims tres segles formant part de la nostra historia, adaptant-se als 
diversos canvis polítics i perdurant, gairebé ininterrompudament, fins als nostres 
dies. 
 
És per aquest motiu que el Centre d'Estudis dels Conflictes Socials de la URV, dirigit pel 
Dr. Sánchez Cervelló, i amb la col·laboració especial del Dr. David Hidalgo Cela, Caporal 

dels Mossos d'Esquadra, ha volgut sumar-se a aquest aniversari amb la celebració 
d’un cicle de conferències que pretén abastar les diferents èpoques per les quals 
ha travessat el Cos de Mossos d’Esquadra. 
 
Les conferències es desenvoluparan en una jornada que s’ha estructurat en un 
total de quatre taules rodones, formades cadascuna d’elles per quatre rellevants 
experts acadèmics en la matèria. Les seves ponències ens permetrà realitzar un 
recorregut històric pels diferents moments que ha travessat el Cos, així com per la 
seva organització, reglamentació, uniformitat, etc.  
 
Unes taules rodones que, un cop finalitzada l’exposició dels ponents, permetrà 
obrir un debat entre els mateixos, així com amb el públic assistent, per tal de 
intercanviar opinions i exposar diferents punts de vista. La moderació d’aquest 
debat anirà a càrrec de destacats membres de l’entorn universitari i acadèmic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       

 

 
 
 
Data: divendres 15 de novembre del 2019. 
Lloc: Sala de Graus del Campus Catalunya. URV. Tarragona. 
 

Inauguració: 9.00 h 

9.30 – 11.20. Els Mossos a l’època moderna 

Presenta i modera:  Judith Vidal. URV. 

- 1719: L’Origen dels Mossos d’Esquadra. Caporal David Hidalgo i Cela. Grup del Servei 

Històric del CME. Doctor en Història per la URV. 

- La dinastia Veciana i el Cos de Mossos d’Esquadra. Joan Papell i Tardiu. Doctor en 

Historia.  

- El sistema de seguretat pública en España del segle XVIII. Carlos Martínez Shaw. 

Catedràtic de Història Moderna. Universitat Nacional a distancia (UNED). 

- El Mossos d’Esquadra durant l’Antic Regim (1719-1833): Organització i funcions i la 

Guerra de la Convenció . Prof. Anna Borruel Llovera (URV). 

- Debat 

Pausa: 11.20 – 11.45. 

11.45-13.45. De la Guerra del Francès a la persecució del carlisme 

Presenta i modera. Jaume Camps Girona. URV 

- Els Mossos d’Esquadra durant la Guerra del Francès. Josep Fàbregas i Roig. Professor 

URV. 

- Els Mossos d’Esquadra i la Primera Guerra carlina (1833-1840). Josep Sánchez 

Cervelló. Catedràtic d’Història. URV. 

- Les Esquadres de Catalunya i la lluita contra el bandolerisme i la falsificació de 

moneda (1833 – 1868). Sotsinspector Félix Gónzalez i Fraile. Grup el Servei Històric del 

Cos de Mossos d’Esquadra. 

- La falsificació de moneda a la Catalunya dels segles XVIII i XIX i la seva repressió. El 

paper dels Mossos d’Esquadra. Albert Estrada-Rius, Conservador en cap del Gabinet 

Numismàtic de Catalunya (MNAC) i professor associat de les àrees d’Història del Dret 

de la UAB i de la UPF. 

- Debat 

 



                                       

 

 

 

16.00 – 17.30. La policia catalana als segles XIX i XX.  

Presenta i modera: Sotsinspector Félix Gónzalez i Fraile. Grup el Servei Històric del Cos de 

Mossos d’Esquadra. 

- Els Mossos d’Esquadra i el Sexenni Democràtic. Lluis Ferran Toledano Gonzalez. 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

- El coronel Jose Antonio Vidal i Pujades: Una vida al servei de los Mossos d’Esquadra. 

Sotsinspector Félix Gónzalez i Fraile. Grup el Servei Històric del Cos de Mossos 

d’Esquadra. 

- Les Esquadres de Barcelona (1875-1931). Organització i funcions. Caporal David 

Hidalgo i Cela. Grup del Servei Històric del Cos de Mossos d’Esquadra. 

- Debat 

17.30-19.20. El difícil segle XX pels Mossos d’Esquadra. 

Presenta i modera: Josep Sánchez Cervelló. URV 

- Les depuracions dins del Cos de Mossos d’Esquadra. Manel Risques i Corbella. 

Catedràtic d’Història Contemporània. Universitat de Barcelona (UB). 

- Els Mossos d’Esquadra durant la Segona república (1931-1939). Vanessa G. H. Agent 

del Cos de Mossos d’Esquadra i Llicenciada en Història per la UAB. Màster en Història. 

- Els Mossos d’Esquadra durant el Franquisme. Jordi Figuerola Garreta. Professor. 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  

- El Cos de Mossos d’Esquadra (1983-2006). De la policia autonòmica al desplegament 

territorial. Comissari Joan Miquel Capell i Manzanares (Doctor en Dret UB). 

- Debat 

 

19.20-19.50: 

Cloenda: "A on anem? El futur de la policia i les noves tendències". Sr.  Jaume González 

Moreno. Director de Seguretat Ciutadana de Sant Cugat del Vallès. 

 

 

 


