
 

 

 

 

Benvolguts/es, 

Al novembre de l’any 2006 el Cos de Mossos d’Esquadra es va desplegar al municipi 

de Cornellà de Llobregat, per la qual cosa, el proper mes farem 10 anys del nostre 

desplegament a la localitat. 

Des d’un principi, el Cos de Mossos d’Esquadra ha treballat en col·laboració i 

coordinació amb les diverses entitats i institucions de la localitat, i és per aquest 

motiu que ens agradaria celebrar aquest 10è aniversari amb tots vosaltres, ja que 

també heu estat una part important en aquests deu anys.  

Per celebrar-ho, el proper diumenge 6 de novembre de 2016, de 10 a 14 hores, 

organitzarem una Jornada de portes obertes al carrer Travessera 11 de Cornellà 

de Llobregat, a l’Àrea Bàsica Policial.  

La jornada és oberta a tots els públics, però estarà especialment dirigida als més 

petits mitjançant la realització de diverses activitats infantils i exhibicions de 

material policial. 

Durant la jornada, de 10 a 12 hores i dins de les instal·lacions, es portarà a terme 

un campionat de dòmino per a la gent gran i posteriorment es farà l’entrega de 

premis d’aquesta activitat i de la resta que s’han dut a terme amb motiu d’aquest 

esdeveniment. 

Estem treballant per a que passeu un bon matí entre nosaltres i celebrar tots 

junts el 10è aniversari del Mossos d’Esquadra a Cornellà. 

  

Ramon Chao Paradas 

Cap ABP Cornellà de Llobregat 
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PROGRAMA D’ACTIVITATS 

 

 Activitats amb la ciutadania 

o Portes obertes a les entitats i familiars (diumenge 6 de 

novembre de 10:00 h a 14:00 h) 
 Entrega de premis del concurs de dibuixos 
 Inflables 
 Activitats infantils 
 Projecció d’un audiovisual per nens 
 Exhibicions de diferents grups especialitzats (TEDAX,  

Unitat Canina....) 
 Visites guiades per adults a les dependències policials 
 Exposició de vehicles policials (cotxes, motos) 
 Xocolatada 
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