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Tornen els Concursos de Tir... 

 
 

El dia de Les Esquadres torna a ser l’aparador i l’oportunitat per molts de 
nosaltres de participar en competicions policials de tir organitzades per 

membres del Cos de Mossos d’Esquadra. 
 

Semblen dates propicies per que la Direcció General faci la vista grossa i, 
com ens té acostumats, en un acte de poca responsabilitat i manca de 

reconeixement, permet organitzar competicions de tir amb modalitats que van 
més enllà dels “sagrats”, rígids, enquistats i ancestrals exercicis formatius i 

obligatoris que hem de realitzar tots/es els agents de la policia del Cos de 
Mossos d’Esquadra. 

 
Només cal observar l’èxode massiu d’agents, preocupats per la doctrina, que 

es formen fora del nostre Cos per tal d’ampliar els seus coneixements.  
Tots sabem qui, amb més o menys possibilitats i de cara o d’esquenes a la 

DGP, ha pogut i volgut transmetre els seus coneixements a la resta de 

companys/es que no han tingut oportunitat de fer-ho a través de en grups 
reduïts i/o grups especialitzats. 

 
Es lamentable reconèixer, desprès d’avaluar la situació actual, de com 

d’obsoleta és la formació, el seguiment i les pràctiques de tir que es realitzen 
al Cos de Mossos d’Esquadra. 

 
Any rere any, des del CAT reclamem a la DGP la necessitat d’adaptar el tir a la 

realitat evident i manifesta. 
 

Una realitat que exposa als que fem “carrer” i que va més enllà de la 
manipulació amb seguretat de l’arma reglamentària i d’encertar amb més o 

menys precisió des d’una línia de tiradors davant siluetes estàtiques. 
 

Recordareu que per començar vam estar batallant que calia, abans de res 

protegir-nos del foc “amic”, arrel d’accidents que havien succeït en altres 
cossos policials. Fins i tot vam arribar a escoltar des de despatxos a “les veus 

teòriques del tir” que eren contràries a la utilització d’armilles. Menys mal... 
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Després van demanar una evolució de la formació de tir que emulés 

escenaris, recorreguts i situacions properes a la realitat. Ara per ara, només 
alguns grups gaudeixen d’aquesta possibilitat. 

 
També vam demanar incorporar exercicis de selecció, coherència, protecció, 

estrés, nocturnitat, moviment, treballs en binomi, progressions... Ni cas! 
 

Homogeneïtzar el tir des de la Unitat d’Armes i crear una àrea de tir com 
especialitat formada per monitors i instructors de tir... Res de res! 

 
Crear una recopilació i anàlisi de situacions reals on hi hagi hagut intervenció 

policial amb armes de foc, per tal d’avaluar-les... Tampoc! 
 

Fer un gir formatiu cap al tir policial (que és una especialitat específica) i en 
part, cap als recorreguts de tir, dels quals es poden extreure algunes coses 

positives... Res! 

 
Totes aquestes propostes tenen una única finalitat: Establir els criteris per 

adaptar el tir del Cos de Mossos d’Esquadra a les necessitats reals del dia a 
dia. 

 
Però com que l’Administració només té la formació com un concepte de 

deducció recaptatori mensual del 0,2% de la nòmina de cada un de 
nosaltres... així ens van les coses! 

 
Volem deixar una reflexió: 

 
Hem de creure que els concursos organitzats de tir en instal·lacions 

pròpies del Cos, en modalitats que no són les que ens permet la 
Direcció General de la Policia, tenen el garant per part d’algun 

responsable en cas d’accident? 

 
 

 
Jaume Gustems 

Delegat del CAT 
Instructor de tir policial per CITES.  
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