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ARMILLES PER A TOTHOM, JA !!! 
 
 
Volem adreçar-li aquesta carta per a expressar la nostra preocupació pels 300 
Mossos que, a dia d’avui, encara els hi manca la seva armilla de dotació personal. 
Per a intentar fer entendre el que podem sentir els Policies, farem una exposició 
diferent a les habituals. Començarem per la següent pregunta,... 
 
Entenem que els Mossos som ciutadans de segona o, fins i tot, de tercera?   
Les “promeses” del Departament d’Interior/Generalitat no s’ha complert, ja que més 

de 300 policies no tenen armilla.  
 

Quan llegiu les paraules víctimes zero, a tothom o a gairebé tothom li vindrà al cap 

l’anunci del Servei Català de Trànsit (SCT) - Generalitat de Catalunya 

http://transit.gencat.cat/ca/detalls/Article/Campanya-transit-Visio-zero sobre les 

víctimes mortals a les nostres carreteres. Sí, aquell que asseien uns 

pares/mares/avis/àvies,... en una butaca d’un cinema i li preguntaven quanta gent 

hauria de morir a la carretera perquè fos una xifra acceptable?, i deien 100, 150,... i 

algú els preguntava, si fossin únicament 3 persones què diríeu? Tothom responia que 

era una xifra fantàstica. Just després, els hi posaven les imatges dels seus familiars ( 

fills, marits, nets,...) i els hi tornaven a preguntar, i si fossin ells les 3 víctimes ? 

Tots/es canviaven la resposta i deien que de víctimes no n’hi havia d’haver cap.  

 

A nosaltres, Sindicat de mossos USPAC, no ens serveix que la Direcció General de 

Policia i la seva Prefectura ens diguin que més d’un 98% de la gent del Cos ja té la 

seva armilles antibales personal.  

 

Què passaria si féssim el paral·lelisme amb l’anunci del 

SCT ? Els hi demanem a la Direcció General de la Policia 

si els sembla bé que tinguin en risc a més de 300 

agents, la majoria d’ells estan patrullant dia a dia al 

carrer i per tant tenen un elevat “risc” de trobar-se amb 

una actuació perillosa!!  

 

Aquesta xifra, 300, és un número acceptable de 

“víctimes” potencials ? o bé, hauríem de fer com a 

l’anunci i anar a VÍCTIMES ZERO? USPAC ho té clar ! 
 
Senyors del Departament, si us plau, cuideu la vostra Policia i “feu mans i 

mànigues” per a solucionar aquest problema!!  

Fa un any que vàreu dir que tots els agents tindrien armilles personals i encara no 

s’ha complert, quant més haurem d’esperar ? Què més ha de succeir ? 

 

A MOSSOS, TAMBÉ, VÍCTIMES ZERO ! 


