
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUSURAT EL CAMP DE TIR DE GIRONA 
 
 

Finalment, l’administració ha posat seny i s’ha decidit a tancar el camp de tir 

de Cassà de la Selva. Des del CAT portàvem molt de temps denunciant la manca 
de seguretat d’aquestes instal·lacions. 
 
Tot i que no han fet públic el motiu del tancament, la manera com s’ha realitzat, 
de sobte i sense tenir una alternativa preparada, ens fa pensar que finalment algú 
amb responsabilitat sobre aquest assumpte s’ha donat compte del greu problema 
que tenia sobre la taula. 
 
De moment, les pràctiques de tots els agents de la regió es faran a les 
instal·lacions militars de  Sant Climent. Aquests camp presenta, com a mínim, 2 
inconvenients. En primer lloc, l’ubicació geogràfica, quedant molt allunyada per a la 
majoria de companys. En segon lloc, les condicions climatològiques -la tramuntana- 
fa que en nombroses ocasions les pràctiques de tir esdevinguin impossibles, fet 
que ocasiona desplaçaments inútils amb el consegüent malbaratament de temps i 
diners. 
 
Si ho recordeu, vàrem fer un monogràfic sobre aquest assumpte en la penúltima 
“Evolució nº110 abril 2008”. En aquell article posàvem de manifest la nostra 
preocupació pel supòsit que es produís un accident ja que teníem seriosos dubtes 
de quin seria el desenllaç final.  
 
No va ser aquesta l’única acció que el CAT va dur a terme. Des que vam tenir 
coneixement que l’Ajuntament de Girona tenia previst enderrocar l’actual camp de 
tir de la ciutat i construir-ne un de nou, ens vam posar en contacte amb els 
diferents grups municipals per tal de fer-los saber la nostra problemàtica i les 
condicions en què estaven realitzant les pràctiques de tir un miler d’agents des de 
feia molts anys. 
 
Vàrem mantenir diferents reunions i vàrem convèncer un parell de grups per tal 
que  introduïssin les  esmenes necessàries que fessin possible la nostra sol·licitud. 



 

 

Demanàvem que realitzessin  les correccions oportunes que permetessin que 
també els mossos i no només la policia local de Girona gaudís, en un futur, 
d’aquestes instal·lacions. Es van comprometre a introduir les esmenes necessàries 
per facilitar aquest fet. Va ser així com es va introduir el següent afegit i que 
transcrivim literalment: “constituint-se com a instal·lació per a la pràctica de tir 
directament vinculada al servei de la Policia municipal, de la seva utilització pel 
cos de mossos d’esquadra i altres forces de seguretat“ , (1) redactat que 
finalment va ser aprovat per unanimitat en el ple de l’Ajuntament de Girona del 
dia vuit d’abril de dos mil vuit. 
Aquest fet se li va transmetre al cap d’administració de la Regió Policial. Després 
de l’estudi dels fets es van comprometre a iniciar els tràmits necessaris  de 
manera immediata. 
 
Davant la clausura del camp de Cassà, i la decisió abans esmentada ,  hem demanat 
una entrevista urgent  per tal de conèixer l’estat de les negociacions amb 
l’Ajuntament de Girona.  
 
Tan aviat com tinguem la informació requerida emetrem un nou comunicat per tal 
d’explicar-vos-ho.   
 
 
Fins aviat, 
 
 
 
Josep Lluís Robador Balasch 
Delegat CAT a Girona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text del ple de l’ajuntament de Girona de vuit d’abril de 2008: 
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REGIÓ POLICIAL DE GIRONA

DESGAVELL AMB EL
PARC MÒBIL

Molts companys creiem que
amb el sistema de «rènting»
que va adoptar l’empresa
milloraria  la qualitat del nostre
parc mòbil. Malauradament,  en
moltes ocasions, no ha estat
així. Són nombroses les
queixes dels companys que
gestionen aquest tema i és que
la problemàtica existent és
d’allò més surrealista.

Els vehicles que utilitzem
diàriament pertanyen a
empreses de «rènting» d’arreu
de l’estat espanyol i cada una
d’aquestes societats fixa unes
condicions diferents en els
contractes. Alhora, aquestes
empreses, tenen contractat el
manteniment dels vehicles
amb uns tallers determinats i
és aquí on apareixen els
problemes.

Tot sovint vehicles adscrits a
una  determinada  ABP
tenen que desplaçar-se
fins a 40 quilòmetres per
tal de reparar els seus
vehicles. Això i la limitació
en el quilometratge
suposa que, en alguns
casos extrems, hi hagi
hagut vehicles que han
estat un mes aturats a
l’aparcament de les
centrals per la
impossibilitat de portar-los
a reparar.

No és possible que abans
de signar un contracte
d’aquest tipus s’informin si
aquella empresa té
contractat el manteniment

amb un taller de la mateixa
localitat on  pensen adscriure
aquell vehicle?.
Desgraciadament tenim la
sensació que en alguns temes
no tan sols no millorem, ni que
sigui a poc a poc, sinó que
anem de mal en pitjor.

Us agrairíem que ens féssiu
arribar incidències d’aquest
tipus i altres relacionades amb
el parc mòbil per tal de fer un
seguiment i denunciar-ho una
vegada més davant qui calgui.

NOU CAMP DE TIR A LA
CIUTAT DE GIRONA

Properament, i dins el pla de
remodelació del Parc de la
Devesa de Girona, es produirà
l’enderroc del vell camp de tir.
En aquestes instal·lacions, junt
amb altres associacions,
realitzen les seves pràctiques
la Policia Local de Girona.

És per aquest motiu, que ben

aviat s’iniciaran les obres
d’unes noves galeries de tir a
la ciutat.
Aquestes instal·lacions
s’ubicaran al Poligon Industrial
de la Nestle, zona molt propera
a l’hospital  Dr. Josep Trueta, i
disposaran de totes les
mesures de seguretat exigibles
i necessàries en aquest tipus
d’edificis.
Des del CAT creiem que
aquesta podria ser una bona
oportunitat per solucionar les
greus mancances que patim
els mossos de la Regió Policial
de Girona a l’hora de fer les
pràctiques de tir. Des de fa
temps, a les reunions que
mantenim periòdicament amb
el cap de la regió estem expo-
sant la nostra preocupació per
la situació actual. Les
pràctiques es realitzen en un
camp, al ben mig del no res,
lluny de qualsevol centre
assistencial i sense la
presència d’una ambulància o
altre mitjà de transport
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El CAT ens vàrem reunir el
passat dia 28 de febrer de 2008
amb la nova cap
d’administració de la
R.P.Central. El motiu: les
queixes rebudes sobre el
retard en el lliurament dels vals
menjador.

La cap d’administració es va

mostrar molt receptiva al
problema i va accedir a agilitzar
més el lliurament. De totes
maneres, des del CAT,
insistirem a demanar a la nova
subdirectora de RRHH un canvi
del model, ja que el que teníem
abans funcionava molt millor i
era més àgil al tenir, el mateix
dia que et pertocava, els

corresponents vals de
menjador.

GRÀCIES A TOTS/ES ELS/
LES COMPANYS/ES QUE
ENS ESTEU DONANT EL
VOSTRE RECOLZAMENT A
LA REGIÓ POLICIAL
CENTRAL. ÉS GRÀCIES A

REGIÓ POLICIAL CENTRAL

Aquesta situació es ve
perpetuant des de fa molts
anys i constitueix un risc
greu i inconcebible però,  al
produir-se des de fa tant de
temps tothom ho veu com
una cosa normal.
Des del CAT, paral·lelament
a aquest escrit a la revista,
enregistrarem un document
on instarem al Departament
a l’estudi d’aquesta
proposta, consistent en la
signatura d’un conveni entre
l’ajuntament de Girona i el
Departament d’ Interior per
tal que puguem realitzar les
pràctiques en aquestes
noves instal·lacions.

Si aquesta possibilitat que
apuntem no és viable, els
sol·licitarem que en busquin
una de millor.

Si més no, enregistrar aquest
document servirà per què, en
cas d’accident,  cap persona
que tingui responsabilitat en
aquest assumpte pugui
al·legar que no n’estava
assabentada.

Josep Lluís Robador i
Balasch
Delegat del CAT a  Girona

condicions climà-
tiques,  la qual co-
sa suposa nom-
broses suspen-
sions amb els
c o n s e q ü e n t s
desplaçaments
innecessaris per
part dels com-
panys.
Cal dir que, al
«camp de tir» de
Cassà de la Selva,

hi realitzen les seves
pràctiques un miler d’efectius,
els quals realitzen un mínim de
dues pràctiques anuals.

adequat. A més a més, la
realització de les pràctiques
sempre està supeditada a les


