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1. QUI SOM? 
Som l' associació "Stop Bales de Goma", formada per vìctimes que han sofert danys de diverses gravetats a causa 
d'aquests projectils, a Catalunya, i altres persones que es solidariten amb la causa; molts de nosaltres formem part 
també de l’ associació “AltraItalia”; treballem juntament amb la ONG "Justìcia i Pau", amb una llarga trajectòria i 
projecció internacional i a nivell d' Espanya. El seu president és l' Arcadi Oliveres i el seu director l'Eduard Ibànez. Tenim 
l' adhesió i ajuda també d' altres associacions, i esperem que aviat en poguem comptar més. Recentment hem passat a 
formar part de la Federació Catalana d’ ONG pels Drets Humans, que compta amb entitats com UNESCOCAT, Creu 
Roja, Grup de Juristes Roda i Ventura i la mateixa Justícia i Pau. 
 
2. QUÈ VOLEM I PERQUè? 
 
Demanem que es deixin d' utilitzar aquestes armes per part de la policia catalana. Considerem que aquesta arma 
és altament perillosa, ja que no exclou la possibilitat de la mort en cas que colpegi a parts vulnerables del cos, 
especialment al pit i al crani. Nombrosos estudis cientìfics publicats  evidencien que els ferits greus a causa d'aquests 
projectils no són un fet anecdòtic o fortuit, sinò que hi ha una probabilitat molt alta que els subjectes rebin l'impacte 
d'aquestes bales de goma en parts del cos vulnerables, per sobre de la cintura.  
 
Són armes potencialment letals: Es diu que aquestes armes entren dins del grup de les “menys letals”. Però si toquen 
a una part del cos vulnerable, pot causar una lesió permanent com la pèrdua d’ un ull i fins i tot la mort.  
Per altra banda, el Parlament Europeu l’ any 2000 va publicar un estudi exhaustiu sobre armes i mètodes de control de 
masses. Va establir que una arma que disparés amb una formça de més de 122 jules s’ havia de considerar letal. Les 
escopetes dels Mossos d’ Esquadra disparen amb una força de 830 jules. Per tant s’ han de considerar altament letals, i 
no s’ haurien d’ utilitzar en cap cas.  
 
No respecten el principi de proporcionalitat: Totes les mesures de la policia s’ han de basar en aquest principi: : el 
dany que es causa no pot ser superior a aquell que s' està intentant evitar. Aquest principi, veient les vìctimes i els danys 
que han sofert, clarament no es respecta, sino que fa tot el contrari, causant danys molt greus a persones que no tenen 
res a veure amb cap bretolada.  
 
Atempten contra els Drets Humans: Alguns dels drets fonamentals de les persones en una societat democràtica són 
els de la lliure Expressió i els de la lliure Circulació. Recollits tant en la Declaració Universal dels Drets Humans com en 
la Constitució, no es respecten, ja que les persones amb actitud cívica que expressen el que pensen o es mouen amb 
llibertat es poden veure amenaçades i ferides per aquestes armes.     
 

 
En aquesta fotografia s’ aprecia com el mosso del mig carrega l’ arma, un company li assenyala un objectiu, i apunta per disparar. Com es pot 
veure, l’ alçada  del tret és molt alta. Aquesta foto va ser feta per un aficionat la nit de l’ 11 de juliol, a la festa del Mundial que es va celebrar a la 
plaça Espanya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 3 

Són arbitràries i difícils de controlar: Les bales de goma sòn uns projectils difìcils de controlar, tant el tret com la 
trajectòria que fa el projectil, ja que, en primer lloc, sota stress o excitaciò el policia pot equivocar-se en la direcciò i 
distància que dispara, com passa tot sovint. I en segon lloc perquè les bales de goma reboten, i aquest rebot no es pot 
controlar; a més, malgrat perden velocitat, segueixen fent molt de mal. D' igual importància és el fet que en una situaciò 
de grans masses de gent al carrer, fàcilment pot resultar ferida una persona que no està participant en cap acte vandàlic 
o bretolada, justament per aquesta manca de control: aixì doncs es converteix en una arma amb un alt nivell 
d'arbitrarietat, tant pel que fa a la zona del cos que es fereix com per la persona que rep el tret. Pel que fa a les noves 
armes adquirides, es diu que són més precises. Però la precisió és també una qüestió de context. Les noves armes no 
milloren el problema de l’ arbitrarietat i la manca de control en cas de grans masses al carrer. 
 
Víctimes: Coneixem els darrers temps els casos de l' Oscar Alpuente, Jordi Naval, Jordi Sallent, Nicola Tanno i Carles 
Guillot; els cinc han perdut l' ull a causa de l'impacte d' una bala de goma, els tres primers el 2009, el Nicola el 2010 i en 
Carles el 2001. El Nicola ha tingut, a més, fractura de les parets de la òrbita (ossos del voltant de l'ull), al nas i un 
hematoma al cervell, que afortunadament no ha portat més consequències. Hi ha també el cas del Gerard Molins, ferit a 
l’ orella i amb una hemorràgia interna que afortunadament es va aturar, i l' Edgar López, un noi que fou disparat al pit el 
2009, trencant-se-li les costelles, que li van perforar el pulmò i rossar el cor. Va estar una setmana a la UCI i ara encara 
arrossega seqüeles de l' incident. Menys greu però igualment injustificat és el cas de Danny Pérez, que va ser ferit a la 
cama aquest passat juliol, a la Gran Via, quan venia de l' aeroport i tornava cap a casa amb la seva dona. Hi ha també el 
conegut cas Vilarò, cap de la Guàrdia Urbana, que encara que ha creat controvèrsies, sembla força clar que li van haver 
d' extirpar la melsa a causa del cop d' una pilota de goma. A aquests casos s' hi podrien ajuntar altres de diverses 
gravetats, com el noi que el 2005 va perdre un testicle a les festes de Gràcia i també totes les persones que no estaven 
participant en cap mena d'aldarull i s’han sentit greument amenaçades. Sortint de Catalunya, a Espanya sòn 23 les 
persones que han perdut un ull els darrers 20 anys, i a Euskadi hi ha casos de morts a causa d' aquests projectils, com 
el de Rosa Zarra, una dona de 59 anys que va morir en perforar-se-li l' intestì gros, una setmana després d’ haver rebut 
l’impacte d’ una bala de goma. Si ens posem a buscar víctimes, hi ha una llista molt llarga de casos que no es poden 
ignorar. 
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3. DOCUMENTACIÓ 
 
- ARTICLES CIENTÍFICS 
 
La literatura cientìfica que parla dels projectils de goma i dels danys que pot causar és bastant extensa. La conclusiò 
final de tots aquests articles és que aquestes armes no s' haurien d' utilitzar mai com a eina de dispersiò de masses, ja 
que no resolen el problema sinò que en creen de més greus. Aquì subratllem la informaciò més destacada d' alguna 
articles trobats. Si es volen llegir els texts originals, es poden trobar a la pàgina web www.stopbalesdegoma.org : 
 
Le armi cosiddette “non letali” 
Silvia Bonomo 
Centro Militare di Studi Strategici, Dip. S.T.E.P.I. 

Què significa "no letalitat" associada al concepte de "arma"? Quina és la validesa tecnològica d' aquests instruments? 
quins sòn els seus efectes en la salut de les persones ferides? Com sòn de selectives o arbitràries? Quina és la 
dimensiò jurìdica a la qual van col.locades les armes "no letals" i en quin règim jurìdic s' aplica, en el pla internacional? 
Quins sòn els avantatges i desavantatges del seu us? Aquestes sòn les preguntes que respon aquest article, fent un 
anàlisis detallat de tot tipus d' armes "no letals" que existeixen, de les funcions que compleixen i els danys que causen. 
Parla àmpliament dels projectils de goma, sobretot en les pàagines 63-75, però també fa un anàlisi extensiu d' altres 
tipologies d' armes, com les quìmiques (gasos llacrimògens, etc), les elèctriques (com el conegut TASER) o altres 
tecnologies, com l' us d' ones electromagnètiques o sonores, aixì com la utilitzaciò d' aigua. Analitza els danys que 
provoquen aquestes armes en relaciò a la declaraciò dels drets humans i els aspectes jurìdics que en deriven. 

 
Ferides en vàries parts del cos 
 
L'article “Injury pattern of the FLASH-BALL, a less-lethal weapon used for law enforcement: report of two cases 
and review of the literature” (riferimento bibliografico: P. Wahl, N. Schreyer, B. Yersin. The Journal of Emergency 
Medicine 2006, 31, 325-330) analitza el cas de dos pacients hospitalitzats després d’ haver rebut el tret d’ una pilota de 
goma (flashball). Els projectils eren del tipus “buck-shot”, que contenen 9 boles cada un. El primer dels dos es va 
recuperar al cap de poques hores, però el segon va patir greus contusions cardíaques i pulmonars. La policia del lloc, 
Losanna (Suïssa) va abolir l’ ús d’ aquesta arma fins que no en fos aclarida la seva perillositat. 
 
L’article “Injuries caused by rubber bullets-Report on 90 Patients” (riferimento bibliografico: T. Millar. British journal 
of surgery 1975, 62, 6, 480-486) documenta un estudio referent a les ferides causades per l’ ús  de projectils de goma 
efectuat en 90 pacients. En alguns casos van ser trobades lesions particularment greus i fins i tot  fatals, degut a ferides 
penetrants que van causar danys als òrgans interns.             
 
L’article “Blunt and penetrating injuries caused by rubber bullets during the Israeli-Arab conflict in October, 2000: 
a retrospective study” (referència bibliogràfica: A. Mahajna, N. Aboud, I. Harbaji, A. Agbaria, Z. Lankovsky, M. 
Michaelson, D. Fisher, M. M. Krausz. LANCET 2002, 359, 9320, 1795-1800) documenta un estudi dedicat a analitzar 
nombrosos casos de ferides causades per projectils de goma utilitzats per la policia israeliana durant el conflicte aràbic- 
israelià de l’ octubre de 2000. 151 homes i una dona, d’ edats compreses entre els 11 i els 59 anys, van ser inclosos en 
aquest estudi. Entre les ferides sofertes s’ ha demostrat el 201 van ser a causades per projectils de goma. Les ferides 
estaven distribuïdes de manera casual per tota la superfície del cos, i eren localitzades. De l’ estudi es va extreure que el 
93% dels ferits mostrava ferides superficials, però que el 39% de les ferides comeses eren penetrants. La gravetat de les 
ferides estudiades depenia de tres factors: característiques balístiques dels projectils, distància del “foc”, i part anatòmica 
colpejada. A més, l’ article descriu dos casos de morts, un degut a una ferida penetrant a l’ ull, que va causar danys al 
cervell, i un altre que va portar un seguit de complicacions post- operatòries per ferides al genoll. Els autors conclouen 
que els projectils de goma no haurien de ser considerats com un instrument segur pel control de les situacions de 
conflictes de massa. 
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L’ article “Injury patterns related to use of less-lethal weapons during a period of civil unrest” documenta un estudi 
efectuat en 27 pacients hospitalitzats després dels aldarulls entre policia i manifestants a Cincinnati (USA) del 10 d’ abril 
de 2001 al 18 d’ abril de 2001. Tots els pacients van ser ferits per projectils de goma. En el 28 % dels casos les 
contusions eren rellevants a nivell general, en el 12% dels casos es patien contusions pulmonars, laceracions del fetge, 
trencament del tendó d’Aquiles, dos dels casos han derivat en pneumonia i un en síndrome post-contusiu. 
Aquest estudi demostra que també les noves generacions de projectils de goma poden causar lesions significatives.     
 
Ferides als ulls  
 
L’ article “Ocular rubber bullet injuries”, documenta una recerca que es va fer en 42 pacients ferits als ulls a causa de 
projectils de goma, durant la segona intifada Palestina, de l’ octubre de 2000 fins al desembre del mateix any. Dels 
pacients, el 54% tenia laceracions cutànies, el 40% hypanema, el 38% el globus ocular fracturat, el 33% una fractura 
orbital (ossos que envolten l’ ull, i que en la seva part superior comuniquen amb el cervell) 26% danys a la retina, i en el 
21% dels casos el projectil va quedar dins de l’ ull. Els autors afirmen que quan l’ ull rep un tret d’ un projectil de goma és 
extremadament probable que el pacient el perdi. 
 
L’ article “Ocular injuries caused by plastic bullet shotguns in Switzerland” documenta el cas de cinc pacients 
hospitalitzats després d’ haver rebut el tret d’ un projectil de goma a l’ull,  a Zurich (Suïssa) entre el desembre de 2000 i 
el maig de 2001. Els cinc ulls mostraven contusions oculars, tres dels cinc amb un dany greu al segment anterior de l’ ull, 
2 d’aquests també danys a la part posterior. 2 d’ ells van recuperar la vista completament, 2 més van recuperar un 6/12 
de la vista, i un va perdre l’ ull completament. Les probabilitats de ferir una persona al coll o al cap són calculades en 
aquest article, on es diu que la probabilitat a una distància de 20 metres és del 35%, el 2% del qual hauria de colpejar els 
ulls; a 10 metres de distància la probabilitat és del 50%, el 4% dels quals pot colpejar els ulls, i a 5 metres de distància la 
probabilitat és del 80%, amb una probabilitat del 9% de colpejar els ulls. 
 
L’article “Severe facial rubber bullet injuries: Less lethal but extremely harmful weapons” (riferimento bibliografico: 
R. H. Khonsari, G. Fleuridas, L. Arzul, F. Lefèvre, C. Vincent, C. Bertolus. Injury, Int. J. Care Injured 2010, 41, 73-76) 
exposa els casos de traumes facials irreversibles de cinc pacients seguits en dos hospitals francesos el 2000, deguts a 
l’ús de les armes “menys letals” amb projectils de goma. Dos pacients van ser ferits a l’ull, amb dany permanent al 
globus ocular. Dos van ser colpejats a la galta i un a la nuca. A més en alguns casos foren trobats problemes d’ 
infeccions degudes al fet que les ferides no van ser curades adequadament. L’ estudi evidencia l’ impacte econòmic/ 
social de tals ferides facials irreversibles, com per exemple en el cas d’ una conductora d’ autobús de 48 anys, que va 
perdre l’ ull dret durant l’ horari de feina. En aquest cas el sistema social francès va haver de reconèixer el 25% d’ 
invalidesa i la seva companya d’ assegurança sanitària haurà de tenir cura d’ ella fins a l’ edat de la pensió.                     
 
Casos de ferides letals 
  
L’article “Case-study of fatal gunshot wounds from non-lethal projectiles” (referència bibliogràfica: C. Chowaniec, 
M. Kobek, C. Jablonski, S. Kabiesz-Neniczka, W. Karczewska Forensic Science International, 2008, 178, 213-217) 
documenta un cas de la mort d’un home de 60 anys després d’ haver estat ferit per projectils de goma disparats per un 
oficial de policia amb un model d’ escopeta Mossberg, en un ambient tancat i a una distància de pocs metres. L’examen 
post- mortem afirma que el decés va ser causat per les ferides al pit, que li van provocar una lesió al cor i als pulmons 
amb una successiva hemorràgia interna massiva. 
 
L’article “Serious cerebrocranial injury caused by rubber bullets. Two pediatric cases requiring neurosurgery” 
(referència bibliogràfica: F. E. Roux, M. Mejdoubi Neurochirurgie, 2001, 47, 6, 576-579) descriu dos casos de lesions 
craneo- cerebrals degudes a projectils de goma, sofertes per dos nens. En el primer cas, un nen d’ onze anys va morir a 
causa d’ un seguit de ferides craneo- cerebrals a l’ hemisferi frontoparietal, fetes per projectils de goma i que li van 
causar una hemorràgia interna massiva. El segon cas és d’ un noi de catorze anys que va ser també ferit per un projectil 
de goma, amb un conseqüent dany cerebral al lòbul front- temporal esquerre. Els projectils eren constituïts per una part 
cilíndrica metàl�lica (1,7 com de llargada i 1,7 cm de diàmetre) recoberts d’ un estrat de goma de 2 mm. Els autors 
sostenen que el terme “projectils de goma”podria donar la impressió que aquest tipus de projectils causin ferides 
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innòcues. En realitat, en base a les observacions descrites en l’ article i d’ altres estudis de literatura científica, aquests 
projectils de goma poden causar  ferides severes o fatals.      
 
En l’ article “Injury patterns in a plastic (AR-1) baton fatality” (referència bibliogràfica: D.J Chute, J. E. Smialek. 
American Journal of Forensic Medicine and Pathology 1998, 19, 3, 226-229) els autors descriuen el cas d’ una ferida 
fatal  causada a una dona anciana, colpejada al pit per un projectil de goma. Aquest estudi inclou les circumstàncies de l’ 
incident, els resultats de l’autòpsia i un estudi de la literatura científica relacionada.     
 
L'article “Rubber Bullet Injury Case Report With Autopsy Observation and Literature Review" (riferimento 
bibliografico: M. Kobayashi, P. F. Mellen. Am J Forensic Med Pathol 2009, 30, 262-267) exposa les observacions 
seguides a una autòpsia efectuada a un pacient suïcidat amb un tret de pistola seguit al fet d’ haver estat ferit per un 
projectil de goma (40mm de diàmetre amb un cap esfèric de material espumós “sponge foam round nose”), que però no 
va tenir l’efecte d’ inutilitzar l’ objectiu. La recerca presenta amb fotografies els danys causats als òrgans interns a causa 
del projectil de goma, en particular al pit i als pulmons. Aquest estudi afronta la paradoxa en el perfeccionar les armes 
“menys letals”: l’ efecte d’ aquestes armes ha de ser tal que ha de deixar el subjecte ferit immòbil, però no ha de causar 
lesions profundes o la mort. Un altre estudi: D. R. Shaw. “Special Review into the Shooting of Inmate Daniel 
Provencio on January 16, 2005 at Wasco State Prison”. California: Office of Inspector General; 2005) El mateix tipus 
de projectil va causar la mort d’ un home per un trauma intracranial després de diversos dies de coma. 
 

-EL PROTOCOL D’ ACTUACIÓ 

El protocol, segons la SOP Àrea Tècnica de Coordinació i Suport dels Mossos d’ Esquadra, estableix diversos passos 
per procedir a la dispersiò de les masses.Abans de disparar, s' ha d' avisar per megafonia que es procedirà a aquesta 
acció, i això ha de ser després d' haver esgotat totes les altres vies de disuasió de masses, que són: la via verbal, 
mostrar l’ arma com a element dissuasori i les “salves”; només es pot disparar en cas extrem, i després d' haver fet 
"salves", que sòn dispars sense projectil, que només fan soroll i que tenen com a finalitat dispersar la gent mitjançant la 
por. Si després d' haver esgotat totes les vies més pacìfiques encara hi ha perill per la integritat de les persones, 
inseguretat, violència, es pot procedir a disparar, seguint també un protocol indicat: no es pot disparar fins que un 
superior del comandament aixì ho indica, i ho fa amb la paraula "tret", a través d’ una emissora. El mosso d' esquadra ha 
de carregar l' escopeta cada vegada que vol disparar. No es pot disparar a menys de 50 metres, i l' impacte amb la 
persona sempre ha de ser indirecte, és a dir, que primer ha de tocar al terra. Aquest rebot ha de ser calculat de manera 
que toqui a les extremitats inferiors del subjecte, perquè el que es vol és paralitzar-lo per uns moments, no causar-li una 
lesió greu. Malauradament, massa vegades el tret no és ni indirecte, ni a la part inferior del cos, ni a més de 50 metres. 
Aquest protocol d’ actuació serà modificat lleugerament degut a la incorporació d’ una nova arma, del mateix tipus però 
amb algunes diferències que a continuació exposem. 
 
Considerem que aquest protocol no és vàlid ja que tot protocol ha de tenir previst una sèrie d’ actuacions en cas que 
no es compleixi, actuacions que han d’ anar de menor a major grau segons el nivell de negligència. En aquest cas no hi 
ha prevista cap mena d’ actuació, i per tant, no és vàlid. 
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- INFORMACIÒ SOBRE LES ESCOPETES I ELS PROJECTILS 

           
SDASS Pro Forces                LL-06 
 
Hi ha molts tipus d' escopetes que poden disparar projectils de goma, i igualment molts tipus de projectils de goma. Si bé 
tots ells tenen caracterìstiques molt similars, anem a analitzar aquì les que pròpiament formen part de l’ arsenal  dels 
Mossosd'Esquadra: 
SDASS PRO FORCES és l’ escopeta utilitzada fins a dia d’ avui i està fabricada a Itàlia, a Brescia, per l' empresa 
d'armament FABARM. A aquesa escopeta s' hi adjunta un dispositiu al canó per tal que dispari bales de goma en lloc de 
bales normals. és a dir, que el projectil surt a la mateixa velocitat que qualsevol bala, i això és a més de 200 m/s (més de 
720 km/h). Els projectils són boles de cautxú massís, d' un pes de 85gr i 54 mm de diàmetre (mida semblant a una pilota 
de tennis. La força amb què surt el projectil d’ aquesta escopeta és de 830 jules. Com hem dit anteriorment, el 
Parlament Europeu accepta com a arma “menys letal” un projectil disparat com a màxim a 122 jules. Es multiplica 
per set doncs la força màxima recomanada; s’ hauria de considerar aquesta arma com a altament letal, i retirar-la 
immediatament de l’ abast de la policia antidisturbis. 
 
Escopeta LL-06, fabricat per B&T AG, Suïssa: aquesta escopeta està considerada una arma Less- Lethal. En el 
manual del fabricant es diu que és menys letal en el cas que es segueixi el protocol recomanat, és a dir, disparant a les 
cames. Està pensada per tal que els projectils impactin DIRECTAMENT en el cos de la persona. Si bé amb això es volen 
evitar rebots infortunats, s’ afegeix la gravetat de la lesió, ja que en ser d’ impacte directe el cop és més fort. Si per un 
error es toca una part vulnerable del cos, molt més fàcil causar-li la mort. El projectil fa 4 com de diàmetre i pesa 32 gr. 
Surt a una velocitat de 300 km/h. De fet, es pot observar en les fotografies de l’ article Rubber Bullet Injury: Case 
Report With Autopsy Observation and Literature Review (Ball Memorial Hospital, Indiana (USA)) És també molt 
explicativa la fotografia on es veu l’ hematoma en el pulmó, tot i que la causa de la mort fou per un tret de pistola al crani. 
En ser un projectil més petit, si impacta a l’ ull és encara més perillós, ja que no només pot fer esclatar el globus ocular, i 
causar fractures a les parets de l’ òrbita, sinó que pot anar més enllà i causar danys cerebrals. Clarament, l’ adquisició 
d’aquesta nova arma no ajudarà a garantir la seguretat dels ciutadans, sinó que afegirà un perill més en casos de tensió 
al carrer. A França, on s’ utilitza aquesta arma de fa anys, ja s’ ha causat la pèrdua d’ un ull a diverses persones, entre 
elles el Joan Celsis, que va perdre un ull en una manifestaió l’ any 2009. Es tenen doncs evidències suficients per 
afirmar que aquestes armes són igualment perilloses. 
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4. LA LEGISLACIÓ EN ALTRES PAÏSOS 
 
En la majoria dels països Europeus aquesta arma no s' utilitza. Tan sols a Espanya i França se'n fa un us quotidià 
en les manifestacions i festes espontànies. A Itàlia estan contemplades però el seu ús esta tan restringit que no es 
poden utilitzar per a dispersar masses de gent, sinò en altres casos més extrems, per frenar alguna persona en concret 
que tingui una conducta perillosa. És una arma que pretén evitar de treure una arma amb bales tradicionals. Tampoc 
s'utilitzen a Anglaterra, Alemanya, una part de Suïssa o Noruega. Aquest estats fan servir altres mètodes com els 
canons d' aigua o la lluita cos a cos. Estem investigant l’ ús d’ aquesta arma als altres països Europeus, tot i que sabem 
que en la majoria no s’ utilitzen i el que ens falta és ratificar-ho. 
 
La Comissió Europea, l’ any 1982, va escriure que cap dels països membres que en formaven part hauria 
d’utilitzar aquestes armes donat que són perilloses i desproporcionades. L’ any 1997 el Parlament Europeu 
tornava a fer el mateix advertiment. Un any després es va encarregar un estudi a STOA (Scientific and Technologic 
Options Assessement) que l’any 2000 va publicar que qualsevol arma cinètica que traspassés els 122 jules s’havia 
de considerar letal i que per tant no s’ havia d’utilitzar en casos de control de masses. Que en el cas que s’utilitzessin, 
havia de quedar molt clara la forma en què es podria identificar cada un dels trets efectuats i en cas de mort o ferida 
greu determinar la persona que l’havia efectuat i per tal d’ investigar les causes de l’ incident. 
 
Les boles de goma utilitzades pels Mossos fins ara tenen una força de 830 jules. Multipliquen per set la mesura 
establerta pel Parlament Europeu i per tant podem considerar que són altament letals. No només això, sinó que 
sembla impossible que s’esclareixin els fets en els casos d’incidents greus. 
 
Les noves armes aprovades, malgrat que tenen una força menor al màxim establert pel Parlament Europeu, no són 
recomanades, ja que no exclouen el perill de mort en cas de tocar una zona del cos vulnerable. 
 
5. ALTERNATIVES 
 
Hi ha alternatives a les bales de goma. Hi ha mètodes igualment eficaços per a controlar les persones violentes dins 
d’una gran massa de gent, que són a la vegada menys lesius i més proporcionals. En proposem tres. Tot i no ser experts 
en la matèria, considerem que aquests tres mètodes poden complir la funciò de dispersar multituds en cas de necessitat 
sense arribar a la perillositat de les bales de goma, i coservant la seguretat dels agents. Tot i així, aquestes alternatives 
proposades s’ han d’ utilitzar en la proporcionalitat adequada, perquè altrament també poden causar lesions greus o 
inclús la mort. 
 
Les alternativesvan acompanyades d’ unes imatges, extretes del document Control de Disturbios 2009, de la TAR 
Ideal Concepts Ltd.,, Military and Police Equimpment & Training empresa de distribució de sistemes de defensa policial i 
militar, que poden il�lustrar l’ alternativa proposada. Aquesta empresa és líder Mundial en Equipament i Entrenament 
Militar i Policial. 
 
-AIGUA: Els tancs amb dipòsits d' aigua s' utilitzen a Alemanya. S' ha d' ajustar la pressiò perquè sinò pot ser també 
altament lesiva. Aquest mètode és bo perquè, per una banda, no pot causar els mateixos danys per que bales de goma. 
I per altra banda, donada la dimensiò del tanc, és fàcilment visible i per tant es pot marxar si no es vol ser colpejat. A 
mès el vehicle que la porta és molt gran i robust i, per tant, segur per als policies. També hi ha la versió en dipòsits més 
petits que el policia porta a l’ esquena, amb una mànega que  treu l’ aigua a alta pressió. 
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- GAS FÈTID: De l' estil del gas llacrimògen, aquest és un gas que desprèn una olor tant desagradable que és molt difìcil 
de resistir. Les persones no tenen més remei que marxar corrent del lloc on prové la olor. Considerem que aquest 
mètode ha de tenir una poderosa eficàcia sense danyar la salut de ningú. 

 

 
 
- LLUITA COS A COS: A Anglaterra és l’ únic mètode de defensa que utilitzen, amb les clàssiques porres, és un recurs 
clàssic i útil la majoria de les vegades. 
 
 
6. QUÈ FAREM: 
Per aconseguir l' objectiu que ens marquem, hem d' arribar a la gent i també als polìtics. Ens basem, doncs, en aquests 
dos eixos d'accions: una part més social i una part més polític-administrativa, fent us dels mitjans de comunicaciò per a 
informar de les coses que aconseguim fer. 

• Conscienciaciò social: A través de la pàgina web, on s' informa de tot allò que fa referència a la bales de 
goma, a les notìcies que sorgeixen de la iniciativa, als casos de les vìctimes... anant a diverses entitats i ONG a 
explicar la nostra causa per tal que s' adhereixin a ella, i que aquestes al seu torn informin els seus adherits; 
fent alguna concentraciò al carrer; parlant amb mitjans de comunicaciò, escrits, ràdios i si cal televisiò, per 
difondre la notìcia. Creant debats al respecte. 

• Conscienciaciò polìtica: Escrivint als polìtics explicant la nostra causa, i demanant una reuniò amb persones 
de pes polìtic que pensem que puguin incidir en aquesta decisió. 

7. CONTACTE 
 
info@stopbalesdegoma.org 
 
claracots@gmail.com 
 
nicolatanno@gmail.com 
 
oscaralpon@gmail.com 


