
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ARMILLES ANTIBALES PELS INSTRUCTORS I MONITORS DE TIR 

 
Benvoguts companys i companyes, 
 
Tal com hem informat al darrer comuniCAT sobre la reunió del Comitè de Seguretat 
i Salut Laboral, es va tractar el tema de les armilles antibales pels instructors 
i monitors de tir. 
La CGPO, pare de la criatura, vol que s’apliqui la Instrucció 5/2008 sobre l’ús 
d’armes de foc. 
Uns dels problemes plantejats pel CAT va ser exactament la queixa dels instructors 
i monitors de tir sobre les armilles antibales que han de portar. Un equip de 
protecció individual útil, però incòmode en mobilitat i agreujat per les hores que 
han de portar-la i per les temperatures elevades que han de suportar que acaba 
passant factura.  
Doncs bé, al març vàrem registrar un seguit d’esmenes a la publicació de la 
instrucció de les armes de foc on fèiem referència, entre altres coses, a les armilles 
antibales. Aquestes esmenes es van tornar a exposar al Comitè de Seguretat i Salut 
Laboral. El CAT va presentar un seguit de propostes, però la més 
prevencionista és la del canvi de les armilles actuals per unes més lleugeres i 
còmodes. 
Tema que estudiaran des de la CGPO. 
 
I fent referència a l’escrit de la UGT criticant les aportacions del CAT sobre aquest 
tema, vull dir-vos el següent: 
 
Primer. Per un bé comú que beneficia a tot el col�lectiu de Mossos d’Esquadra, la 
prevenció de riscos laborals ha d’unir esforços sindicals i deixar de banda les 
diferències. La UGT ja us puc assegurar que encara no entén això. 
 
I segon. El delegat de prevenció de la UGT, no te qualificació per “donar” classe de 
prevencionisme. Aixì evitarà caure en aquella dita de: “dime de que presumes y te 
diré de que careces”. 
 
Lamento enormement que el delegat de prevenció de la UGT prefereixi fer 
demagògia, quan precisament el CAT està plantejant possibles solucions a uns 
riscos que precisament són una demanda d’afiliats de la UGT que prefereixen posar 
el cas en mans del CAT. 
 
El CAT no necessita penjar-se medalles, companys. Ni medalles, ni Iphone, ni Z3, 
ni Montblanc, ni cobrar 46 cèntims el quilòmetre, ni primar per cada nou afiliat, ... 
fent tasca sindical es suficient. 
 
Catalunya, 1 d’agost de 2008. 
 
Jaume Gustems 
Tècnic Superior Universitari en Riscos Laborals 
Delegat i responsable de Seguretat i Salut Laboral del CAT 
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