
 

 

Tard, però els mossos comencen a fer la formació necessària per l’ús dels desfibril·ladors 

automàtics (DEA) gràcies els cursos del DIPSALUD impartits pel Grup de Recerca Salut i Atenció 

Sanitària de la Universitat de Girona.  

Pel que ens expliquen els mossos i no pas la DGP, en una primera fase, els primers que van a fer el 

curs són Caporals, Sergents i algun altre comandament superior que faran el Curs de Formació 

Base (6h). Seguidament, sembla, que assistiran Agents a fer el Curs de Formació per a l’Ús del DEA 

(3h). 

Se suposa, que una vegada hagin fet una o altra formació 

necessària per l’ús del DEA per tots els Mossos d’Esquadra, 

especialment els que sempre patrullen, s’instal·laran els 

desfibril·ladors a alguns vehicles del Cos. 

Serà una molt bona notícia que els Mossos incorporin els DEA 

a la dotació professional com la majoria de Cossos Policials 

que ja fa temps que els tenen.  

Com sempre el Departament d’Interior fa les coses a la seva manera, sense explicacions i a cop 

d’improvisació, ni tan sols s’ha informat al Comitè de Seguretat i Salut Laboral o al Consell de la 

Policia.  

Deixant de banda les formes, el que més ens preocupa és el fons: Ens preocupa que la formació 

del DEA no arribi a tots els mossos que patrullen; Ens preocupa que una vegada s’hagi fet la 

formació obligatòria per l’Ús del DEA, no hi hagi la formació continuada pel reciclatge i recordatori 

de l’ús; Ens preocupa que aquesta incorporació del DEA a Mossos només sigui una altra venda de 

fum per part de la DGP cap a la ciutadania i no s’incorporin els aparells suficients i la formació 

continuada quedi en l’oblit o es delegui a formació sindical (€). 

Per acabar, volem reconèixer i felicitar la bona feina que el DIPSALUD i la UdG promouen dins en 

el marc del programa “Girona, territori cardioprotegit”  amb el principal objectiu de salvar vides 

humanes.      
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