EL PERQUÈ DE LES NO PRÀCTIQUES
DE TIR A LA RP DE GIRONA
És cert que l'Inspector de l'ARRO ha volgut afirmar que sí que
s'estan fent pràctiques de tir, però no amb la celeritat
apropiada,
Degut a una sèrie de factors "externs a ells / externs a la seva
voluntat", com per exemple: no disposar d'una galeria de tir
pròpia a Girona i la de St.Climent haver-les d'anul·lar sovint
per condicions meteorològiques adverses, la galeria de tir de
l'ISPC tancada durant mesos per obres, canvi de metodologia
de les pràctiques i haver de reduir el nombre d'agents tiradors a la
línia de tir.

Si comparem les pràctiques realitzades l'any passat amb aquest any, Barcelona amb Girona (que els
números canten per si sols), han assolit més nombre de pràctiques amb menys formadors de tir, que a
Girona hi ha hagut un canvi de planificador dels monitors d'un any cap aquí, que fins aleshores funcionava
correctament, nosaltres ho tenim clar.
HI HA HAGUT UNA INCOMPETÈNCIA PER PART DEL PLANIFICADOR EN CURS, que sovint
ha donat prioritat a altres serveis, deixant de banda les pràctiques de tir.
Una pràctica de tir semestral, que molts dels agents deixaran de fer una de les dues, per mancança de temps
material, i que ara a corre-cuita estan convocant a tot dret a agents.
Confiem en la professionalitat dels monitors per realitzar correctament i no "fer trampes" d'escurçar la
pràctica per posar "palotes" i complir amb l'avinentesa de deixar malament els sindicats; quan han estat ells
que han amagat una realitat.
Una realitat que molt llunyana del que pensen alguns comandaments, que no preten desprestigiar el
cos de MMEE sinó tot el contrari. El nostre objectiu es dotar de la formació adient davant l'amenaça
terrorista i adequar-nos al Nivell 4 d'alerta en el que ens trobem actualment.

Hem de tenir present quan ara fa tot just un any de l'atac a Sala Bataclán, a França.
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