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FORMACIÓ DE TIR D’ ARMA LLARGA 

INADMISSIBLE 
 

En data 28 de gener la Trisindical hem 

adreçat escrit al Director General de la 

Policia per fer-li saber que, davant l'augment 

d'alerta terrorista a nivell 3, s'està impartint 

formació de tir d'arma llarga per les diferents 

comissaries de Catalunya i que aquesta formació 

s’ està impartint de manera totalment 

inadmissible. És per això que la Trisindical li 

exigim que es programi una formació adient a les 

circumstàncies i de manera rigorosa. 

Aquesta formació s'està donant inadequadament, en poca estona, aprofitant l'estoneta 

prèvia a l'entrada a servei(brífing), sense munició i només fent per tant, classe teòrica de 10 

minuts màxim estirar. Una formació que en cap cas permet a l'agent de saber com es dispara a la 

pràctica, retrocés de l'arma, etcètera. 

El fet ja seria greu amb qualsevol arma però el cas és que la formació que es dona afecta a una 

arma llarga com és la Heckler & Koch UMP, una arma que no és pas senzilla d'utilitzar i que a 

més, és una gran desconeguda per a tots els agents del cos de mossos d'esquadra que en molts 

casos és la primera vegada que la tenen a les seves mans. 

Això fa que haguem de catalogar aquesta manera d'impartir formació de tir, no només 

com a greu sinó com a totalment inadmissible. I és que, després de rebre aquesta formació, 

és del tot impossible que un agent pugui fer ús d'aquesta arma en una actuació 

policial amb garanties mínimes de coneixement i de seguretat, posant així en perill la 

seva vida i la de la resta de ciutadans.  

És per tot l'exposat que li demanem que doni les instruccions que vostè cregui convenients per tal 

que la formació de tir amb aquesta arma llarga s'imparteixi en galeries de tir, afegint, 

per tant, a la classe teòrica la necessària i obligada classe pràctica de tir. 

 

Barcelona, a 29 de gener de 2015 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008886529260&fref=ts
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