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ElsMossos retiraran les armesals
agents debaixaper causapsicològica
La policia també requisarà la pistola quan l’absència mèdica superi el mes

TONI MUÑOZ
Barcelona

Ladirecció delsMossos d’Esqua
dra ha decidit fixar condicions
més estrictes per poder requisar
l’armadelsagentsqueestrobinde
baixa laboral per motius psicolò
gics o per un temps superior a 30
dies.
El crim del mes passat a Sant

Feliu de Llobregat, en el qual un
mosso va assassinar la seva ex
parella amb l’arma reglamentària
i posteriorment es va suïcidar, va
obligar la direcció de la policia
catalana a moure fitxa per posar
més restriccions. Tres setmanes
després d’aquest fet tan tràgic, la
cúpula policial ja disposa d’un
extens esborrany que fixa unes
noves condicions, la premissa
principal del qual és que demana
més implicacióa totselsactorsde
la cadena de comandament, des
delscomissarisfinsalsagents,per
taldedetectaraquellessituacions
que puguin suposar un greu risc

per a terceres persones. L’esbor
ranyestableixqueencasosenquè
es tingui coneixement que la bai
xa laboral expedidaéspermotius
psicològics, es procedirà a la reti
radaimmediatadel’arma,perquè
es considerarà una situació de
riscgreu.
En el cas de Sant Feliu, com es

va saber posteriorment, l’agent
estava de baixa per depressió i la
sevaarmareglamentàrianovaser
reclamada fins a trenta dies des
prés, com regeix el protocol vi
gent que ara es vol modificar. A
més, els seus companys a la poli
cia tampoc no van donar la veu
d’alarma sobre el seu estat men
tal. D’acord amb la confidenciali
tat que se li exigeix, el comunicat
mèdic tampoc no anava més en
llà, i només justificava l’absència
laboralperuna “causacomuna”.
La instrucció que preveu apro

var pròximament la policia cata
lana dicta un criteri general de
prevenció. “Quan un comanda
ment detecti alteracions evidents

del comportament d’un membre
delcoshauràdeprocediraretirar
l’arma amb caràcter immediat”. I
a més, reclama als altres policies
que estiguin alerta, “si un agent
observademaneramanifestauna
disminució de les capacitats d’un
altre agent ho haurà de comuni
caral seusuperiorperevitarmals

innecessaris”, assenyala l’escrit
de lesnovescondicions.
Enlainstrucciótambéesconfia

que siguin els mateixos agents
afectats que expliquin voluntà
riament els motius de la seva ab
sència laboral.
Una altra de les novetats im

portantsésquealsagentsdebaixa
psicològica els seran requisades
toteslesarmesquetinguin,nono
més la reglamentària, així com la
sevallicència.Elsagentsdisposen
d’unapistolaoficial, propietatdel
cos demossos, però amés poden
tenir altres armes gràcies al per
mís que obtenen per la condició
depolicia.Ara, l’ordrederetirada
que dictarà la direcció dels mos
sostambéinclouràtotl’arsenalde
què disposin indistintament que
estigui vinculat a la seva llicència
policial. En casos extrems en què
es neguin a lliurarla, es demana
ràunaordrejudicialperrequisar
laper la força.
Els mossos també retiraran la

pistolaa totsaquellsagents labai
xa laboral dels quals superi els
trenta dies, una previsió que sí
que figura en els comunicatsmè
dics.D’aquestamanera es preveu
solucionar els casosdemossosde
baixa per problemes psicològics
que no hagin estat detectats, sen
sevulnerar la confidencialitat.c
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Agents de policia custodien l’escena del crim a Sant Feliu de Llobregat

ElsEUA
prohibeixen
vendre
ecigarrets
amenors
FRANCESC PEIRÓN Nova York

L’objectiude futur és “evitar la
creació d’una nova generació
de nordamericans en risc de
ser addictes a la nicotina”. Així
ho va explicar la secretària de
Sanitat dels EUA, Sylvia Bur
well, en comentar la regulació
pionera en aquest país sobre
els ecigarettes o cigarrets
electrònics.
L’Administració d’Aliments

i Medicaments (FDA per les
seves sigles en anglès) prohi
birà per fi la vendade cigarrets
electrònics a menors de 18
anys en regular per primera
vegada una indústria que mou
milers de milions de dòlars.
Aquesta normativa, que en

trarà en vigor en un termini de
90 dies, establirà un control
sobre un mercat que ha estat
lliure fins ara des del punt de
vista federal.
Aquests productes hauran

de portar advertències sobre
els efectes per a la salut i en
cap cas no es permetrà l’ús
d’expressions com light. Tot i
això, i al contrari del que recla
maven des d’organitzacions
mèdiques o de consum, no es
fixa de moment una prohibi
ció perquè aquests cigarrets
manquin de sabor.
La conseqüència més re

llevant és que les empreses
s’hauran de registrar davant la
FDA. Això suposarà que ofe
reixin informació completa
sobre els ingredients dels pro
ductes, disseny, procés dema
nufacturació i les dades cientí
fiques respecte a aquests pos
sibles riscos per a la salut. I
se’ls denega la possibilitat de
donar mostres gratuïtes dels
seus productes, entre els quals
s’inclouen les pipes d’aigua.
A més, els establiments que

venen els ecigarettes hauran
de sol∙licitar l’aprovació fe
deral. Aquest procés pot pujar
fins a unmilió de dòlars, per la
qual cosa es creu que serà un
altre factor dissuasiu. La regu
lació va sortir a la llum el ma
teix dia que Califòrnia va pro
hibir la venda de tabac a me
nors de 21 anys.c
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