
 

      MOSSOS EN LLUITA  (XVI): 

 INTERIOR “CASTIGA” EL MOSSO FERIT A L’ EIXAMPLE! 

EL CAPORAL FERRAN, FERIT A L´EIXAMPLE PER ARMA DE FOC, 

“CASTIGAT” INDIGNAMENT. 

Tots recordem quan, la nit del 25 de febrer de 2010, dos companys de l’ 
Eixample van ser disparats. Un d’ ells, el caporal Ferran va rebre l’ impacte de 
63 perdigons. Actualment, té 53 al seu cos que no li poden treure. AIXÒ LI 
PROVOCA UNA INTOXICACIÓ DE PLOM A LA SANG AMB TOT EL QUE 
SUPOSA. SI HAGUÉS PORTAT ARMILLA, S´HAURIA PROTEGIT DE 46 
PERDIGONS. 

Conscient com ningú de la importància de portar armilla, als 2 dies de sortir de l’ 
hospital, en Ferran anava per les diferents comissaries demanant a la gent 
que es fiqués l’ armilla exterior perquè ens juguem la vida cada cop que sortim 
al carrer. 

Mesos després, quan va tornar a l’ Eixample a treballar (tot i les seqüeles que 
encara té), només va demanar 2 coses:  no fer torn de nit, la seva dona li va 
demanar ja que no podria suportar la por d’ un altra trucada de matinada com la 
que va rebre i, l’altre, estar en contacte amb el carrer, (volia superar tot no 
tancant-se en un despatx). 

Aquest mes de gener, a la seva hora de dinar, en Ferran va anar a 2 
comissaries per explicar als seus companys/es  la necessitat de portar 
armilla. Això va suposar que algun “comandament” se sentís ofès i li van fer picar 
2 notes informatives i la conseqüència ha estat que “per pèrdua de confiança” 
se l’ hagi “desterrat” a un despatx de l’ OAC. Increïble, vergonyós i indigne! 

En tenir coneixement d’ aquest fet i de la reacció unànime de recolzament dels 
companys de l’ Eixample, representants de tots els sindicats de la Plataforma 
Intersindical ens vam presentar a l’ Eixample i vam parlar amb el comissari 
Molinero. Aquest, tot i que va dir que en cap cas podia ser un càstig o similar, ens 
va demanar temps per parlar amb totes les parts implicades (en Ferran i la 
Intendenta d’ aquesta comissaria). 

Va ser una setmana de diferents trucades, en la qual el propi comissari ens va dir 
en un principi que en cap cas s’ havia plantejat un càstig ni possible expedient 
disciplinari. És més, va dir textualment que “no veia ni raons per fer-ho”. 
Malgrat això, finalment ens va comunicar que,  no només seguiria a OAC sinó 
que havia parlat amb afers interns i es podria obrir expedient. 

 

 



 

 

Així és com Interior tracta als mossos que arrisquen la seva vida per la 
seguretat de Catalunya.  

Aquest caporal no ha donat ja prou per aquest cos? El “castiguen” per explicar, 
com a part implicada en un “accident”, el que la resta d’ agents han de fer 
per protegir-se? Hem de recordar què li va passar i el que ha patit perquè 
Interior no ens ha dotat d’ armilles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malgrat les seqüeles el Ferran va tornar al servei, es va implicar com el que més 
preocupant-se pels propis companys/es i així és com s’ ho paguen? És que no 
tenim vergonya? Interior es pensa que només som un número?  

Ferran, no oblidem el que has fet, et donem el nostre suport, farem el que haguem 
de fer i recolzarem fermament les diferents iniciatives que els teus companys de l’ 
Eixample proposen fer per explicar el que està passant en aquesta ABP. 

Gràcies per tot Ferran, i segueix així, EL TEMPS POSSA A TOTHOM AL SEU 
LLOC. PER NOSALTRES, JA ETS UN SIMBOL EN LA LLUITA A MOSSOS I 
GAIREBÉ TOTA LA COMISSARIA DE L´EIXAMPLE, TAMBÉ! 

JUNTS SOM MÉS FORTS 
Catalunya, 7 de febrer del 2012.  

 

A l’ esquerra, el tors del company amb les ferides dels perdigons que no li poden extreure.A la 

dreta, tots els impactes que s’ hagués estalviat si la Generalitat l’ hagués dotat amb l’ armilla. 


