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ELS MOSSOS D'ESQUADRA NECESSITEM LA TASER 

PEL BÉ DE TOTS 

Expliquem la veritat d'una vegada. Tots els cossos policials, tots, tenen infinitat de vegades 
situacions en què s'han d'enfrontar a gent molt violenta, agressiva, en què l'única solució per 
reduir-los és en el cos a cos. Dos, quatre o sis agents acaben damunt d'una persona fent servir la 
força (que no violència) per reduir i emmanillar a una persona. I segons com, ni així poden. Persona 
que davant la seva resistència acabarà en el sòl i portant el seu cos al límit amb tal de no ser reduït.  
 
Aquesta persona és molt possible que rebi cops, tècniques de reducció tal com ens ensenyen i 
dicten els famosos protocols. Els agents també reben cops, ferides i una possible imputació per 
aquesta actuació. Actuació a la qual ens han cridat a anar i actuem de l'única manera possible. 
 
Si damunt aquesta actuació es grava, aquests policies estan condemnats. Almenys per part d'alguns 
partits polítics i associacions. Perquè sol sortir la part final, la reducció per part de diferents policies. 
I aquesta imatge no agrada a ningú. I es condemna des del sofà de casa. Però aquesta imatge és la 
realitat. Imatge que evitaríem amb la taser. Tindrien a veure el que ens trobem al carrer cada dia. 
 
A nivell nacional, són ja moltes les persones que han perdut la vida en una reducció així. No 
solament ens passa als Mossos d'Esquadra. Gent que amb problemes cardíacs consumeix alcohol o 
drogues i s'enfronta a la policia portant el seu cos al límit en esforç. I lamentablement moren. I tota 
la responsabilitat recau en els policies. I es podria evitar amb la taser. També hem tingut actuacions 
en què la persona a reduir tenia un arma blanca o objecte contundent amb el qual ha atacat als 
agents i aquests, en legítima defensa, han fet servir la seva arma de foc. La taser evitaria situacions 
d'aquest tipus, es salvarien vides i imputacions de companys. A més de la desgràcia personal que 
suposa per a tots. 
 
La taser et permet reduir a una persona a una distància de set metres. Sense contacte físic. Sense 

ferits. I a més grava en vídeo tota l'actuació, màxima garantia per al ciutadà i la pròpia policia. En 

Catalunya diferents policies locals la fan servir des de fa anys amb rotund èxit. Felicitats fins i tot 

per algun pare d'un noi amb problemes al que segons ell, era la primera vegada que reduïen al seu 

fill sense que ningú, el noi o els agents, resultessin ferits. 

 Els Mossos d'Esquadra són una de les entitats millor valorades pels ciutadans. Malgrat les 

retallades, malgrat la precarietat en el servei al que ens han portat de vegades. Perquè se supleixen 

en lliurament i professionalitat. Confiïn en aquesta policia, la mateixa que pel bé de tots diu sens 

dubte, sí a la taser.                       
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