
 

 

AULA 0 
 
Davant la manca d’implicació de la Direcció General de la Policia en referència a la 
formació pràctica dels seus membres en actiu, el CAT inicia aquest any policial 
l’anomenada AULA 0. 
 
És la voluntat del CAT posar a l’abast dels seus afiliats unes jornades de formació 
totalment pràctiques i actualitzades de diferents aspectes quotidians en què lidiem en 
el dia a dia policial, ja sigui en aspectes legals, de primers auxilis o d’autoprotecció, o en 
tot allò que pugui ser útil en la difícil tasca que realitzem. 
 
Com bé sabeu, el CAT està totalment en contra dels cursos que altres sindicats 
imparteixen als seus afiliats per un “mòdic” preu amb el beneplàcit de “La Casa” i que 
meriten en concursos oposició, doncs considerem que la responsable de la formació 
continuada dels treballadors en una empresa ha de ser la mateixa empresa i no el 
treballador hipotecant temps i diners de la seva vida privada. Si a això li sumem que els 
citats “cursos”, els quals considerem que no reuneixen les garanties suficients, meriten 
proporcionalment més en el concursos oposició que factors tant importants com 
l’experiència laboral o l'antiguitat, el CAT continua negant-se a jugar a aquest joc. 
 
Aquesta negativa no ens impedeix veure la necessitat d’actualitzar la formació que els 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra tenim i més ara, amb les recents 
actualitzacions, com per exemple, la del Codi Penal.  
 
Aquesta iniciativa sorgeix, doncs, de la necessitat d’oferir al col·lectiu una manera, 
efectiva i real, d’aprendre alguna cosa realment útil i no simplement obtenir un curs  
per punts.   
 
Aclarir, per tant , que les citades jornades formatives seran totalment gratuïtes per 
l'afiliació, que no puntuaran en propers concursos però sí que creiem que seran de gran 
utilitat en el nostre dia a dia professional. 
 
Us avancem que la 1a Xerrada formativa serà sobre les modificacions del Codi Penal, 
la Llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana i es durà a 
terme durant el mes de març a la sala de reunions de la seu del CAT a Barcelona. 
Properament us  informarem amb més detall. 
 
 
SALUT!! 


