
 
      

 TÀSER: UN ALTRE COP ENGANYATS PEL GOVERN 
 
USPAC considera molt desafortunada la roda de premsa d’ahir, on el Conseller Jané, va 
acceptar la petició de la diputada de la CUP, la qual li demanava un estudi més ampli sobre la 
Tàser. Conseller respon, que “obriran una comissió d’estudi al parlament sobre l’ús de la 
pistola elèctrica (Tàser). 
 
USPAC no pot entendre i no comparteix aquesta decisió del conseller, cedint clarament  a 
la pressió que exerceix la CUP sobre el Govern i concretament sobre le Departament 
d’Interior. És inadmissible que el Sr. Conseller accepti aquest “xantatge polític”. Li volem 
recordar, Conseller Jané, que s’havia aprovat la compra de 135 Tàser,  així mateix ho va 
anunciar en roda de premsa el director general de Policia, el Sr. Albert Batlle, per lo tant, és 
evident que alguna cosa no quadra. 
 
Sr. Conseller, li volem recordar, que la compra de la Tàser, és una petició històrica per dels 
Mossos i d’USPAC, i que també li hem fet als seus predecessors en el càrrec; ja que 
considerem que és una eina bàsica per a evitar greus agressions a Mossos i a ciutadans, com 
les viscudes els últims anys. La Tàser és molt important, ja que evitarà la majoria situacions 
de risc, on els mossos han de reduir una persona violenta i/ agressiva amb el cos a cos, i on 
tant els propis Mossos com els ciutadans, poden acabar ferits. Ja ho hem demanat i explicat 
moltes 
vegades, només cal mirar el que fan altres policies del món i Policies Europees, on l’ús de la 
pistola elèctrica està normalitzat.  A Catalunya, policies locals la tenen i sense cap problema, 
ni incident, al contrari, alguns companys/es ens expliquen moltes situacions que han pogut 
resoldre sense cap ferit. 
 
USPAC no entén perquè el Departament d’Interior cedeix constantment a la pressió de la 
CUP, la qual busca únicament el seu propi benefici, ja que no busca una regulació de l’ús de 
la Tàser, si no, què únicament vol endarrerir una entrega que ja estava prevista des de feia 
mesos, concretament va ser anunciat al mes d’Agost de 2015. 
 
Fa pocs dies vam observar com la Generalitat es volia retirar d’alguns processos Judicials 
oberts, en els quals hi ha diversos agents del CME ferits, ja vam manifestar el nostre total 
rebuig a aquesta petició expressa de la CUP, els quals consideren que la majoria 
d’actuacions dels mossos són “persecució policial, o fer obeir unes lleis injustes”. 
 
Conseller Jané, no entenem aquest endarreriment en la entrega de la Tàser, i únicament 
veiem que ens estan posant pals a les rodes. Consideri les paraules d’USPAC i reflexioni 
sobre la seva declaració d’ahir. 
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