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AGILITZAR LLIURAMENT D’ ARMILLES 
 

En data 28 de gener la Trisindical hem adreçat escrit al 

Director General de la Policia per demanar-li que, davant 

dels fets succeïts en aquests dies a França i l'elevat risc 

d'amenaça terrorista a Catalunya, aquest és el moment 

adequat perquè el Departament d’Interior es replantegi la 

forma de repartiment de les armilles. 

És un fet el compromís per part del Departament d’Interior de dotar als seus agents del 

cos de Mossos d’Esquadra d’armilles interiors. Si bé en un primer moment s’ha elaborat 

una forma de distribució segons les necessitats a cada regió, els fets succeïts a la 

ciutat de París entenem que han de fer canviar les prioritats del Departament i 

fer un esforç per tal que, com més aviat millor,  tots els efectius del cos disposin 

d’aquesta armilla. 

La seguretat del nostre País ha de ser una prioritat. Els fets parlen per si mateixos i 

encara que els vehicles policials estan dotats d’armilles, es fa impensable que aquestes es 

puguin portar durant tot el torn de treball degut a la seva incomoditat, pes i poca 

maniobrabilitat operativa, a banda de crear una imatge d’inseguretat per el ciutadà en 

veure la seva policia amb aquestes armilles. 

Cal recordar que en els fets de París un dels terroristes va propiciar la mort d’una 

gendarme simplement simulant un accident de trànsit per fer caure a la policia en un 

parany. És bo per a tot policia sortir al servei amb la plena confiança i amb les 

garanties suficients per a la seva integritat no només física sinó també per a la seva 

vida. És des d’aquesta seguretat que els policies poden protegir la integritat i pau social 

dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país. 

És per tot l'exposat que la Trisindical demanem que el Departament d’Interior 

agilitzi la distribució de les armilles a tot el personal de cos susceptible de 

poder trobar-se en situació de risc per a la seva vida com més aviat millor i sempre 

prioritzant aquells efectius que presten servei a carrer per davant dels qui el 

presten a l'interior de dependències policials. 

Barcelona, a 29 de gener de 2015 
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