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Esperança Cartiel Armida
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona
Assumpte: Casc de protecció antiavalots per a tots els efectius del CME
Senyora,
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem impulsar el que pensem
que podria ser un gran salt qualitatiu en matèria de seguretat per a les Unitat de
Seguretat Ciutadana del cos de mossos d’esquadra: dotar a els seus integrants d’un
casc de protecció antiavalots, convertint-se aquest en un element de protecció més a
l’abast de qualsevol efectiu policial.
En els darrers anys hem assolit fites importants en matèria de seguretat com va ser
l’arribada de la desitjada armilla antibales o l’imminent arribada de la nova uniformitat,
amb l’evident millora en comoditat i seguretat.
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Imaginem sempre com a pitjor escenari l’enfrontament armat, i sense cap mena de
dubtes pot ser-ho, però no hem d’oblidar les tràgiques conseqüències que podria
tenir el fet de rebre l´impacte al cap d´un objecte contundent.
Amb l’actual context social, on hem hagut de veure imatges que ens feien mal, com
va ser exemple l’atac a la Comissaria de Vic amb els companys i companyes
desprotegits i desprotegides, ha quedat palès que els efectius d’USC han de realitzar,
cada vegada amb més freqüència, tasques d’ordre públic sense el material adient i
sense la formació adequada.
Els aldarulls violents, cada cop més professionalitzats, exposen contínuament als
companys i a les companyes d’USC a rebre l’impacte al cap de qualsevol objecte
de manera imprevisible.
És cert que amb l’adquisició dels nous vehicles, aquesta mancança va quedar
(parcialment) coberta pels dos cascs de protecció que aquests porten en el seu
interior. Però, aquests cascs són completament insuficients, a banda que s’han de
compartir entre els efectius policials, sense cap garantia higiènica.
SAP-FEPOL ja va plantejar-se, abans dels fets violents succeïts al llarg del territori
català, la reclamació del casc de protecció unipersonal. Però ara, donats els últims
esdeveniments, on sembla que algunes manifestacions poden derivar en autèntiques
situacions de guerrilla urbana, creiem que és necessari un moviment del Departament
per donar solució aquest greu problema de seguretat vers la integritat física dels
agents.
Considerem que el casc antiavalots hauria de ser una eina bàsica de dotació (EPI)
des de l’inici del curs de formació bàsica a l’ISPC, i tenir-ho assignat personalment,
de la mateixa manera que es fa amb l´arma de foc, la defensa extensible i l’armilla
antibales.

E-33/2021

1/2

C. Malats, 27-31 • 08030 Barcelona
T. 933 426 810 • www.sap-mossos.cat

Per aquest motiu des del SAP-FEPOL sol·licitem aquest tipus d’equip de protecció
individual, extrem que portarem a la propera sessió del Consell de la Policia i al
Comitè de Seguretat i Salut Laboral per tal que sigui debatut.
Atentament,

Pablo Guirado Mesa
Delegat Sindical del SAP-FEPOL a la RPMB

Esc rit De núnc ia

Barcelona, 26 de març del 2021
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