
El 15 de setembre l'Associació Stop Bales de Goma presentarà a la Comissió d'In-

terior del Parlament  català la seva campanya per a la prohibició de les boles de 

goma utilitzades pels Mossos d'Esquadra.

SBG, associació que uneix  persones ferides per aquesta arma, durant l'últim any 

s'ha reunit  amb representants de tots els  grups parlamentaris, amb el conseller 

d'Interior Felip Puig i amb el Director general dels Mossos Manel Prat. En totes 

aquestes ocasions els membres de Stop Bales de Goma han mostrat les raons i les

dades que evidencien sens dubte la perillositat d'una arma que ha deixat  bornis i 

ferits a molts ciutadans.

La compareixença del 15 de setembre és el resultat de mesos de pressió política, 

de trobades i de demostracions perquè s'elimini l'ús d'una arma condemnada per 

les institucions europees i que afecta els drets humans.

Amb aquesta compareixença l'associació comença una sèrie d'iniciatives de sen-

sibilització que continuaran durant la tardor.

El 15 de setiembre la Asociación Stop Bales de Goma presentará a la Comisión de 

Interior del Parlament catalán su campaña para la prohibición de las bolas de 

goma utilizadas por los Mossos d’Esquadra.

SBG, asociación que une personas heridas por esta arma,  durante el último año 

se ha reunido con representantes de todos los grupos parlamentarios, con el Con-

seller d’Interior Felip Puig y  con el Director General de los Mossos, Manel Prat. En 

todas estas ocasiones los miembros de Stop Bales de Goma han mostrado las ra-

zones y los datos que  evidencian sin duda la peligrosidad de una arma que ha

dejado tuertos y heridos a muchos ciudadanos.

La  comparecencia del 15 de septiembre es  el resultado de meses de presión 

política, de encuentros y  de demostraciones para que se elimine el uso de una 

arma condenada por las instituciones europeas y  que afecta a los derechos hu-

manos.

Con esta comparecencia la asociación empieza una serie de iniciativas de sensi-

bilización que continuarán durante el otoño.

Associació STOP Bales de Goma

www.stopbalesdegoma.org
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