
 

 

  

 
 
 

ANALISI I POSICIONAMENT DEL CAT 
VERS LES ARMILLES 

 
El Cos de Mossos d’Esquadra té pendents moltes demandes i reivindicacions.  
És de calaix que hem d’aconseguir les màximes garanties de seguretat en 
l’exercici de la nostra professió. En aquest sentit, des de fa més de dos anys, el 
CAT està reivindicant que el Departament doti d’armilles interiors antibala a tos 
els membres d’aquest Cos que ho considerin necessari per la seva seguretat. 
Recentment hem pogut llegir a la premsa unes suposades declaracions del sr. 
BOADA corroborant que  el Departament subvencionarà l’adquisició d’armilles 
antibales i el mosso haurà d’assumir una part del seu cost. 
Han passat molts anys sense disposar d’aquest necessari equip de treball i 
seguretat. Som conscients que la situació econòmica actual no és la més 
favorable, i que les armilles tenen un cost. Tanmateix ningú entendria que un 
bomber hagués de pagar-se el necessari equipament ignífug, ni que un soldador 
hagués de pagar-se la màscara de protecció i així en qualsevol professió. 
Ja hem tingut incidents, i més que vindran, els quals demostren la necessitat de 
protecció de la pròpia vida i la d’instaurar la possibilitat que un mosso pugui 
disposar d’una armilla interior antibales i és inqüestionable que no és una peça 
per anar a passejar, sinó de treball. 
Des del CAT comuniquem a l’opinió pública i al col·lectiu en general, la nostra 
exigència que qualsevol possible acord o resolució, ha de contemplar, per pura 
coherència, que el cost de les armilles interiors antibala, com a equipament 
de treball i seguretat, ha de ser assumit al 100 % pel Departament, i en 
aquesta línia treballarem, tanmateix, això ha de ser condició indispensable 
per resoldre l’esmentada reivindicació. 
Altra cosa és qui, pel seu treball, ha de portar armilla, quin pressupost anual per 
cobrir aquesta necessitat, quants i quins mossos tenen prioritat i d’altres aspectes 
que si que considerem que s’han de concloure amb negociació. 
Per nosaltres és molt més important invertir els diners en armilles interiors 
antibales que en pagaments per assolir una ISO, codis d’ètica inacceptables o 
d’altres despeses que en poc que recerquéssim trobaríem encarades a la política 
de galeria. 
Animem al col·lectiu a donar suport al nostre plantejament i a exigir que sigui 
assumit per totes les organitzacions sindicals, venguin o no venguin armilles. El 
col·lectiu i la coherència està davant dels interessos econòmics. 
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