
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMILLES ANTIBALES INTERIORS 
 

 

Companys i companyes, 
 
Sembla ser que la dotació d’armilles antibales interiors serà possible. 
 
Des del DIRIP se’ns ha informat oficialment que tenen previst 
convocar-nos per tractar el tema. Desconeixem encara les formes i 
les condicions. 
 
Com tots i totes sabeu, i si no us ho recordem públicament, el CAT 
està reclamant des de l’any 2007 i fins al dia d’avui les armilles. Ho 
hem fet amb diverses peticions registrades que podeu trobar a la 
web, hem reclamat en tots els comitès de seguretat i salut, ens hem 
presentat com acusació popular i particular i estem fent campanya de 
sol�licituds adreçades al Conseller i la DGP. 
 
Aquesta puntualització la fem per informar a tot el Col�lectiu, sense 
distincions d’afiliació ni de protagonisme sindical. 
 
Com sempre el CAT treballa amb l’esforç i la coherència sense haver 
d’aixecar la pols publicitària ni penjar-nos medalles davant l’opinió 
pública. 
 
Som assemblearis, corporatius i independents, sense vinculacions 
polítiques ni afinitats amb els mitjans de comunicació. 
 
Salut! 
 
 
CATalunya, 20 de maig de 2010. 



Interior aprova la demanda dels sindicats dels Mossos d'Esquadra de 

dotar els agents d'armilles antibales

ACN // 19.05.2010 // 16.43 h     Ref. 86689 

Barcelona (ACN).- El Departament d'Interior ha aprovat aquest dimecres la demanda dels sindicats dels Mossos d'Esquadra de dotar els agents 
d'armilles antibales, segons ha pogut saber l'ACN. En pocs dies, les dues parts es reuniran per decidir quin tipus d'armilles faran servir els 
agents, com es subvencionaran i a partir de quan es podran utilitzar. Tot i així, els sindicats estan a l'expectativa sobre com poden afectar les 
retallades per reduir el dèficit i que això pugui endarrerir encara més la implantació de les armilles. A més, aposten perquè aquestes es puguin 
costejar mitjançant les subvencions. El portaveu de SME-CCOO, Toni Castejón, s'ha mostrat 'molt satisfet' per la confirmació d'Interior. 
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