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Què està passant al CAR?

Totes i tots els agents acabem de passar per l’anomenat curs d’autoprotecció
a ISPC. I alguns tenen presa per passar el tràmit de la Mesa Sectorial per
aprovar el Reglament d’armes (CATAC l'ha esmenat en la seva totalitat) que no
podrà ser publicat fins que hi hagi nou govern.
 la realitat esbiaxada
L’Associació, que diu que ens representa a tots, acaba de treure un comunicat en el que
demana, com ja va fer el delegat de prevenció de CC.OO. en el seu moment, l'arma curta
com a dotació per portar sempre a sobre, en tots els serveis. Això per se ja és molt greu i
demostra que no toquen de peus a terra en la seva esbiaixada idea de la seguretat, però a
més ni a uns ni altres se’ls hi ha acudit de demanar més diners a canvi de portar arma curta,
patriotes que ofereixen gratis el servei.
Ara CCOO diu que ells estaran d’acord amb el que digui el grup d’experts en seguretat, on
els tres agents rurals que hi han participat estan afiliats al seu sindicat. Es va crear aquest
grup d’experts buscant uns resultats determinats, els que ara ens presenten al Reglament
d’armes. Hem demanat en no poques ocasions que se’ns faci arribar l’informe amb les
conclusions del grup d’experts i sempre ens han dit que no estava acabat, ara tenen
redactat el reglament d’armes i encara no hem vist aquest document. Se’ns pixen a sobre i
diuen que plou. I es queden tan amples.

 curs d’autoprotecció
La formació d'autoprotecció ens ha donat algunes pautes útils per a la nostra seguretat en
els serveis, i hem vist que els formadors dels mossos no coneixen la feina que fem (algú els
hi ha amagat informació?). Després d'aquesta formació pot haver-hi qui creu que ja pot
emmanillar, que ja pot escorcollar persones i vehicles (els pnt’s ja estan fets). I si això és així,
què ens estan portant al Cos, més seguretat o més risc?
Els formadors ens van deixar clar que una cosa és la tàctica (donar imatge, coreografia de
les actuacions) i l’altre la tècnica, molt més difícil d’aprendre. I sobretot de mantenir.
La continuïtat d’aquesta formació ens la faran agents rurals que hauran fet un curs a l’ISPC. I
donen això per suficient per la nostra seguretat!!. Compren molt barata la nostra seguretat.
Es clar que els que compren no són els que la necessiten.

 la sensatesa encara no ha arribat
De mitjana, el 15% de les actuacions del Cos poden comportar un risc mig o alt, en alguna
comarca pot ser més i en alguna menys, justifica això que les i els agents de Catalunya vagin
sempre armats?
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Algunes policies del món, com ara Regne Unit, Irlanda, Islàndia, Noruega o Nova Zelanda no
van armades tot i ser cossos de seguretat. CATAC no proposa aquest extrem, però si que
demanem sensatesa.
La diversitat i multitud de tasques que fem els i les agents del Cos, i que representen l’altre
85% d’actuacions, no demanen arma, demanen coneixement, tècnic i normatiu.

 el maneig de l’arma marca la diferència
El reglament d'armes que ha escrit el director general amb l'ajut de la inspecció del CAR, el
grup d’experts que ells van triar i els patriotes de sempre, preveu que tots els i les agents
agafin l'arma curta per a determinats serveis, és a dir, de tant en tant, exactament el
contrari del que aconsellen tots els professionals que treballen armats amb pistola: o
treballes amb arma o sense, pretendre fer-ho només de tant en tant porta com a resultat
l'augment del risc per falta de automatisme en el maneig de l'arma.

 especialització = seguretat
CATAC ha demanat l’especialització. La creació d’un grup especial, o de suport (pel fet és el
mateix) que pugui abordar actuacions en les que cal anar armat. Amb un complement
específic superior al de la resta de companys. Però els de sempre repeteixen el mantra de
que “tots hem de fer de tot” sense que els importi que aquest fet és el que portarà més
perill al Cos que les pròpies actuacions que ara fem.
Tots i totes les agents hauríem de ser agents majors, però amb una especialització més gran
que la tenen actualment en aquesta categoria. En l'especialització és on tenim futur.

 a palau les coses es veuen diferent
Els que ens estan portant a aquesta situació no són precisament els que fan de tot, ni els
que aniran als serveis armats, sinó els que ja no fan aquests serveis i els que estan a punt
d'assolir llocs de comandament o coordinació. El Cos els serveix per jugar a soldadets i per
satisfer les seves ambicions de comandament i salarials, per això volen fer primer una
convocatòria de sotsinspectors. En un moment en què el que convé és regenerar la base ells
prefereixen aconseguir els seus llocs.
Els que ens porten a aquesta situació estarien molt còmodes a Mossos d’Esquadra, el que
passa és que prefereixen el nostre Cos perquè a mossos no tindrien ni el comandament ni
els salaris que tenen aquí, aquí són els “putus amus”.
Des de CATAC proposarem, en breu, una votació electrònica a totes i tots els agents per
conèixer l’opinió majoritària del col·lectiu en relació a les armes.

 animeu-vos, no tot està perdut
De la manera que està políticament la relació entre Catalunya i el Govern Central sembla
evident que les armes no arribaran o trigaran molt.
La realitat del Cos, amb una mitjana d’edat superior als 51, i la manera pròpia de treballar
dels i les agents farà difícil d’aplicar els desitjos dels que veuen en les armes per totes i tots
la nostra seguretat.
El reglament de segona activitat està per desplegar i és important. Entretant esperem que la
SENSATESA arribi...
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