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Davant nostre, el carrer queda tallat, i dos 
carrers perpendiculars insinuen possibles 

escapatòries. Els de darrere meu acceleren el 
pas. Són més a prop, els polis. Corren 

desesperadament, protegit el cos amb l'escut 
blindat, brandant la porra amb mala llet, 
disparant els trabucs, remigant fàstics en 

aquell seu bràmul d'inquisidor airat.

He girat breument la cara, per mesurar la 
distància entre l'onada grisa i nosaltres. I 

m'han tocat. Caigut a terra, agenollat, l'ull 
destrossat pel projectil - “No hi veig, ajudeu-

me” –, xopa la mà de la primera sang, 
alguns companys - “quin rostre té la 
solidaritat, quina veu, quin idioma?”

Just Manuel Casero
Va perdre un ull a conseqüència d’una bala 
de goma disparada per la policia durant la 

massiva manifestació pro amnistia a 
Barcelona el dia 8 de febrer de 1976

Retrat de Just M. Casero d'Enric Marquès
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PRÒLEG
Aquest informe ha estat preparat com un resum de tota la documentació recollida per 
l’Associació "STOP Bales de Goma" durant els seus 3 anys d’activitat denunciant la perillositat 
de les bales de goma utilitzades pels Mossos d’Esquadra a Catalunya i per altres cossos de 
policia al voltant de l’estat espanyol (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policia, Ertzaintza).

L’associació STOP Bales de Goma està formada per víctimes que han sofert danys de diverses 
gravetats a causa dels projectils de goma de la policia, a Catalunya, i altres persones, 
associacions i col·∙lectius socials que es solidaritzen amb la causa com van fer des del principi 
l’associació “AltraItalia” i la ONG "Justícia i Pau". L’associació es va constituïr després de veure 
la creixent escalada de violència de la BRIMO (Brigada Mobil o Antiavalots), que tenen com a 
conseqüència fets tant greus com que vuit persones els últims anys hagin perdut un ull a causa 
de les bales de goma, i hi hagi hagut altres ferits de molta gravetat amb lesions en diverses 
parts del cos.

Creiem que els successos registrats fins ara haurien de determinar l’abolició 
immediata de les bales de goma

Creiem també que els successos registrats fins ara haurien de determinar l’abolició immediata 
de les escopetes de bales de goma, ja que es constata la seva ineficàcia i no només això, sinó 
que representen una amenaça per la seguretat de la ciutadania. Donat que això no és així, a 
continuació despleguem tot l’argumentari que reforça la nostra posició.

En aquesta fotografia s’aprecia com el mosso del mig carrega l’ arma, un company li 
assenyala un objectiu, i apunta per disparar a l’ alçada  del cap. Aquesta foto va ser feta 
per un aficionat la nit de l’ 11 de juliol 2010, a la festa del Mundial que es va celebrar a la 
plaça Espanya.
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QUÈ DEMANEM?
Demanem que es deixin d' utilitzar les armes de projectils de goma per part de la policia 
catalana. Considerem que aquesta arma és altament perillosa, ja que no exclou la possibilitat 
de mort en cas que colpegi en parts vulnerables del cos, especialment al pit i al crani. 
Nombrosos estudis científics evidencien que els ferits greus a causa d'aquests projectils no són 
un fet anecdòtic o fortuït, sinó 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. De fet, l'experiència dels últims 4 anys a Catalunya demostra que gairebé en el 100% 
dels casos que es van utilitzar les bales de goma hi van haver ferits d'entitat greu. A més, en 
l’apartat sobre el posicionament de les institucions internacionals veurem com les escopetes de 
les boles de goma no es poden considerar com a armes “less-lethal” per la gran força amb 
què es dispara el projectil.

Atempten contra els Drets Humans

El cos de policia ha de vetllar per garantir els drets fonamentals dels ciutadans. El dret a la 
lliure Expressió i la lliure Circulació són drets fonamentals en una societat democràtica, i són 
signe de vitalitat social, de salut de la democràcia. Recollits tant en la Declaració Universal 
dels Drets Humans com en la Constitució, quan es fa ús de les bales de goma no es respecten, 
ja que les persones que expressen el que pensen o es mouen fent ús del dret a reunió es 
poden veure amenaçades, ferides o fins i tot mortes per aquestes armes.

No respecten el principi de proporcionalitat

Les actuacions policials, fetes des d’un enfoc garantista i assistencialista vers la població, haurien 
de tenir sempre en compte de no causar un dany superior a aquell que s’està intentant evitar. Amb 
les bales de goma no s’eviten els danys que suposadament alguns ciutadans causen, tot al contrari: 
es crea un pànic generalitzat i sorgeixen ferits de gravetat o morts que després hem de lamentar
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QUÈ SÓN ELS PROJECTILS DE 
GOMA I LES SEVES 
ESCOPETES?
Les escopetes de projectils de goma són unes armes de tipus cinètic que disparen projectils de 
forma arrodonida, de diversos materials. S'utilitzen diversos tipus d'escopetes i projectils, però 
tots pretenen entrar en la categoria de "less-lethal" (menys letal). Els Mossos d’Esquadra 
disposen de dos tipus d’escopetes i projectils diferents.

E S C O P E T A  S D A S S  P R O  F O R C E S

SDASS PRO FORCES és l’ escopeta utilitzada fins a dia d’avui i està fabricada a Itàlia, a la 
ciutat de Brescia, per l’empresa d'armament FABARM. A aquesta escopeta s'hi adjunta un 
dispositiu al canó per tal que dispari bales de goma en lloc de bales normals.

El projectil surt a una velocitat superior els 720 km/h

Disparat amb un cartutx del calibre 12, el projectil surt a la mateixa velocitat que qualsevol 
bala, en aquest cas a més de 200 m/s (més de 720 km/h). Els projectils són boles de cautxú 
massís, d'un pes de 85gr i 54mm de diàmetre (mida semblant a una pilota de tennis).

Al ser disparades, les bales es deformen aplatant-se, cosa que fa que a l’impactar tinguin una 
part més punxeguda i una més capacitat de penetració si colpegen parts de cos delicades 
com els ulls.

!
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Un estudi dut a terme per científics israelians, publicat al Maig de 2002 per la revista 
científica The Lancet (Vol.359) va concloure que el límit elàstic i la viscositat d'algunes parts 
del cos humà, a més d'altres, faciliten la penetració i conseqüentment la letalitat d'aquestes.

Glenn Shwaery, director del “Non Lethal Technology Innovation Center” de la Universitat del 
New Hampshire (EUA) va subratllar que el problema està en la força de penetració que tenen 
les bales de goma, sobretot per la forma punxeguda que prenen a alta velocitat.

La energia cinètica amb què surt el projectil d’aquesta escopeta és de 830 jules. L’entitat 
STOA (Science anb Technology Options Assessment), que treballa per al Parlament Europeu, 
per al Parlament Europeu fixa el límit màxim de 122 jules per les armes “menys letal”.

La energia cinètica lliurada és de 7 vegades major del limit imposat pel 
Parlament Europeu per les armes “menys letals”

Es multiplica per set doncs la força màxima recomanada; per això s’ha de considerar com una 
arma potencialment letal, i retirar-la immediatament del material dels antiavalots.

E L  P R O T O C O L  D ’ A C T U A C I Ó

El protocol, segons la SOP Àrea Tècnica de Coordinació i Suport dels Mossos d’ Esquadra, 
estableix diversos passos per procedir a la dispersió 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 dissuasió 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 són 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 pacifiques 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 així 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.

L’impacte de la bala ha de ser a les cames

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.
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E S C O P E T A  G L 0 6 - L L

La llançagranades GL06-LL són produïdes en Suïssa per la empresa Brügger & Thomet, 
provinents de la indústria militar, amb calibre de 40mm que disparen projectils de foam amb 
un pes de 220gr (cartutx + projectils) amb velocitat superior als 300 km/h.

El projectil surt a una velocitat superior els 300 km/h

Està pensada per tal que els projectils impactin directament en el cos de la persona.

Els projectils més utilitzats són els de foam, però també poden llançar pots de fum, gasos 
llacrimògens.

Si bé amb l’impacte directe es volen evitar rebots infortunats, s’afegeix la gravetat de la lesió, 
ja que depenent de la distància el cop és més fort.

La finalitat d'aquesta arma és reduir una persona que està causant un dany concret. A França, 
on s’utilitza aquesta arma de fa anys, ja s’ha causat la pèrdua d’un ull a diverses persones: a 
Joan Celsis i a Joachim Gatti.

Es tenen doncs evidències suficients per afirmar que aquestes armes són igualment perilloses.

Bibliografia
• “Crowd control technologies: An appraisal of technologies for political control”, Omega 
Foundation - European Parliament, STOA Programme. Manchester, 2000. http://www.ves.cat/
gaoo

• “Le armi cosiddette ‘non letali’: tecnologie, effetti biologici, implicazioni giuridiche, fattori 
limitanti” S.Bonomi, Centro Militare di Studi Strategici - Dip. S.T.E.P.I., Ministero della Difesa 
italiano. 2010. http://ves.cat/gaos 

• “¿Con pelotas o sin pelotas?”, Andreu Soler i Associats, Revista Tactical n.11 “El profesional 
Policial”. 2010. http://ves.cat/gaoz 
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QUINS DANYS CAUSEN ELS 
PROJECTILS DE GOMA?
Hematomes cerebrals, perforacions pulmonars i intestinals, lesions a les extremitats, pèrdua 
d'ulls i fins i tot la vida. Hi ha nombrosos articles científics que evidencien la perillositat 
d'aquestes armes.

Stop Bales de Goma va fer un resum en base a articles recollits d'arreu del món, que 
arribaven a la conclusió que “els estudis mèdics demostren que els projectils de goma poden 
causar lesions greus i en alguns casos fins i tot letals”.

Els estudis mèdics demostren que els projectils de goma poden causar lesions 
greus i en alguns casos fins i tot letals

Els factors de risc són connectats a la distància del subjecte ferit, a l’edat del subjecte ferit i al 
punt del cos ferit, menys elasticitat tindrà el punt del cos a on es produeix l'impacte, mes 
penetració tindrà la bala de goma (la cara és un punt amb molt poca elasticitat).

Impactes de bales de goma al cos humá i danys causats (Baquero/ElPeriodico)
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A més les característiques mateixes dels projectils de goma (pes, dimensions, forma i velocitat 
d’ impacte) constitueixen un factor que influencia la gravetat de les ferides així com les 
característiques del subjecte colpejat, per exemple, l’ espessor del pit o de la paret 
abdominal, l’ elasticitat de la caixa toràcica i el tipus de roba que porta.

Això implica que, si la munició cinètica no va dirigida cap a un objectiu i una àrea del cos 
humà precisa, augmenta la probabilitat de ferides greus o decessos. Una reduïda distància de 
foc comporta riscos de traumes grans, com contusions molt greus, fins a la possibilitat, 
decididament poc “no letal” de parada cardíaca o esfondrament del cervell.

En avaluar els efectes que les armes “menys letals” de tipus cinètic poden tenir en la salut 
humana, és necessari, per tant, no només referir-se a l’arma ni a la munició utilitzada, sinó 
també a l’ ús que se’n fa, a la possibilitat d’un ús abusiu, tal que elimina completament el 
caràcter de no letalitat.” 

L'experiència directa de les víctimes evidencia les conclusions d'aquests 
articles científics

L'experiència directa de les víctimes evidencia les conclusions d'aquests articles científics. En 
particular registrem explosions de globus oculars, fractures múltiples als ossos de la cara, 
perforacions de pulmons, necrosis al cor, pèrdues de melsa, hematomes cerebrals, la mort dels 
subjectes colpejats.

C L A S S I F I C A C I Ó  D E L S  P R O J E C T I L S  D E  G O M A

Les bales de goma, de diversos tipus i formes han presentat, en el seu ús, diversos 
inconvenients lligats a la manca de precisió del tret i sobretot per la incontrolabilitat del rebot.

Els riscos lligats a la manca de precisió i amb la possibilitat del rebot s’han demostrat molt 
elevats, sobretot amb les bales esfèriques o cilíndriques de cautxú recobertes de goma, que 
presenten una significativa perillositat sobretot si són disparades a curta distància. Des de 
l’òptica d’obviar els inconvenients referits s’ha assistit a una evolució en la fabricació de les 
bales de goma, per exemple amb la introducció d’unes aletes estabilitzants o en arc  
deformable a l’impacte, amb l’ús de materials flexibles com els compostos amb silicona o 
altres elements gelatinosos (que eviten el rebot quan colpegen superfícies dures i tenen una 
capacitat reduïda de penetració sobre el cos humà). Existeixen diversos tipus de bales de 
goma:

• Bales de goma (cautxú, poliuretà), en ús pels Mossos d’Esquadra

• Projectils recoberts de goma (rubber bullets)

• Beanbag bullets (literalment “sac de mongetes”), contenidors de varis tipus de teixit (llana, 
tela de canapa o nylon), de forma quadrada o circular, contenint fins a 150 petits cossos de 
plàstic o de goma o silicona, que presenten efectes i limitacions semblants a les bales de goma

• Projectils de plàstic (plastic bullets) que contenen esferes de goma
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• Granades de 40 mm de tipus esponjós o FOAM, en ús pels Mossos d’Esquadra, constituïdes 
d’un projectil de plàstica d’ alta intensitat, la punta del qual està revestida de material esponjós 
o gomaespuma, per tal d’ atenuar el cop

F E R I D E S  C A U S A D E S  P E R  P R O J E C T I L S  D E  G O M A

Són molts els estudis duts a terme els últims anys per analitzar els danys que poden provocar 
aquests projectils. Aquests varien en funció de la velocitat inicial empresa pel projectil i de la 
distància de l’objectiu, però també de l’àrea colpejada. Si colpegen la cara o el crani, aquests 
projectils poden provocar fractures de la mandíbula o del crani, amb el conseqüent perjudici del 
cervell o ceguesa permanent, mentre que en la caixa toràcica poden portar des de fractures a 
les costelles a danys al cor, fins a la parada cardíaca. Si mirem l’abdomen, poden causar danys 
als òrgans interns (ronyons, melsa, intestins).

Els estudis (referència bibliogràfica: S. Bonomo. Le armi cosiddette “non letali”. Tecnologie, effetti 
biologici, implicazioni giuridiche, fattori limitanti, Centro Militare Di Studi Strategici 2009, 63-77) 
han demostrat amb escreix que els projectils de goma han provocat morts en moltíssims casos, a 
més de les ferides reversibles, entre les quals penetracions a la pell, contusions i altres traumes 
similars.

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” (referència bibliogràfica: 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 bales 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” (referència bibliogràfica: T. 
Millar. British journal of surgery 1975, 62, 6, 480-486) documenta un estudi referent a les ferides 
causades per l’ús de projectils de goma efectuat a 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 
arabo-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, distribuïdes de manera 
casual per tota la superfície del cos, s’ha demostrat que 201 van ser a causades per projectils de 
goma.
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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. 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.

L’ article “Injury patterns related to use of less-lethal weapons during a period of civil 
unrest” (referència bibliogràfica: J. Suyama, P. D. Panagos, M. D. Sztajnkrycer, D. J. FitzGerald, 
D. Barnes. The Journal of Emergency Medicine 2003, 25, 219-227) 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.

F E R I D E S  A L S  U L L S

L’article “Ocular rubber bullet injuries” (referència bibliogràfica: T. Lavy, S. Abu Asleh. Eye 
2003, 17, 821-824), documenta una recerca que es va fer en 42 pacients ferits als ulls a 
causa de projectils de goma, durant la segona intifada a Palestina, de l’octubre de 2000 fins 
el 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), el 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” (referència 
bilbliogràfica: F.K.P. Sutter. Injury, Int.J. Care Injured 2004 35, 963-967) 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.
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L’article “Severe facial rubber bullet injuries: Less lethal but extremely harmful 
weapons” (referència bibliogràfica: 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 i 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.

C A S O S  D E  F E R I D E S  L E T A L S

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 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.
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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" (referència bibliogràfica: 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 de 
40mm de diàmetre amb un cap esfèric de material espumós “sponge foam round nose”.

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” (referència bibliogràfica: California: Office of 
Inspector General; 2005) evidència que el mateix tipus de projectil va causar la mort d’ un 
home per un trauma intracranial després de diversos dies de coma.
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QUINES VÍCTIMES HI HA A 
CATALUNYA I A L'ESTAT 
ESPANYOL?
No és senzill recollir tota la informació sobre les víctimes de pilotes de goma a Catalunya i a 
l’Estat Espanyol. No existeix una llista completa que uneixi les dades sobre els afectats, les 
ferides i les querelles presentades a conseqüència de l'ús d'aquesta arma.

En primer lloc hi ha un problema de periodització. 

Eines d'aquest tipus es van utilitzar ja durant els últims anys de la dictadura franquista (la 
primera demostració de l’ús d’aquesta arma és del 1972) però l'objectiu d'aquest informe és 
descriure l'ús d'aquesta arma en els anys més propers sense oblidar totes les persones que 
han estat patint des de llavors.

En segon lloc subratllem que no totes les víctimes de impactes de bales de goma han denunciat 
els fets. Dels episodis dels últims anys tenim testimonis de persones que no van voler denunciar 
les violències rebudes per desconfiança o per por.

V Í C T I M E S A C A T A L U N Y A D E S P R É S D E L ’ E N T R A D A 
D E L S  M O S S O S  D ’ E S Q U A D R A

L’últim cas, que ha tingut més ressò mediàtic per les circumstàncies amb que van succeïr els fets, 
ha vist com víctima la ciutadana Ester Quintana el dia de la vaga general del 14 de 
novembre de 2012 i l’aggressió li va causar la pèrdua d'un ull. El comissari general de 
Recursos Operatius dels Mossos, va dimitir 1 mes després. La instrucció del cas, fruit de la 
querella presentada per Ester està encara obert.

A la vaga general anterior, al març de 2012, l'Angelo Cilia i un altre noi van perdre un ull, i 
un altre va patir un desprendiment de retina. A la mateixa vaga un noi va perdre la melsa i hi 
va haver casos de costelles trencades amb complicacions pulmonars. Tots els afectats van 
presentar querella.

El 2010, en una celebració futbolística, el Nicola Tanno va perdre un ull patint també 
fractures múltiples a la cara i un hematoma cerebral.

El 2009, per la mateixa causa van perdre un ull el Jordi Sallent, el Jordi Naval i l'Oscar 
Alpuente.

També durant celebracions futbolístiques, l'Edgar López va rebre un impacte a la caixa 
toràcica que el va fer estar a la UCI durant una setmana i actualment pateix necrosis crònica 
al cor. Gerard Molins, els mateixos dies, va ser ferit a una orella.
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Fotos de Francesca Oggiano per la campanya “The Stolen Eyes”, exposició CCCB (2012)

Registrem també el cas d'una noia que el 2006 va rebre l'impacte a la cama. El Tribunal 
Superior de Justícia va obligar Interior a indemnitzar-la amb 60 mil euros.

V Í C T I M E S A C A T A L U N YA A B A N S D E L ’ E N T R A D A D E L S 
M O S S O S  D ’ E S Q U A D R A

La primera víctima de danys greus que registrem a Catalunya des de la Transició va ser Just 
Casero, que va perdre un ull durnat una manifestació a Barcelona el 1976.

El 1976 a Tarragona, després de l'assassinat de 5 treballadors a Vitòria, a Juan Gabriel 
Rodrigo Knafo, que es trobava en una balcó per una manifestació, li van disparar des del 
carrer una bala de goma al cap. Va caure al sòl i morir al moment.

El 1977 Carlos Gustavo Frechen Solana, va ser assassinat a Barcelona durant els actes de la 
Diada de Catalunya, després de ser greument ferit per una bala de goma que li va   
rebentar el crani.

El 1978 Barcelona va ser escenari de moltes agressions: en la manifestació del Primer de 
Maig, l’estudiant Gerard Parets va resultar ferit de gravetat; durant una manifestació a favor 
de l’amnistia, Rafael Valencia Sánchez-Garrido va ser afectat greuement a la cadera; durant 
la Diada del mateix any, Rosario García va sufrir una fractura a la clavícula.

El 1990 en els aldarulls al barri del Besòs de Barcelona, Juan de Dios Plata va perdre un ull 
per impacte de una bala de goma disparada per un Policia Nacional.
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A Catalunya l'última víctima de danys greus que registrem abans del trespàs de competències 
de la Polícia Nacional cap els Mossos d'Esquadra és el Carles Guillot, que va perdre un ull 
durant l'assalt policial a la Kasa de la Muntanya en el 2001.

V Í C T I M E S  A  L ’ E S T A T  E S P A N Y O L

Allò interessant de fer un recorregut històric és que podem veure com ja durant la "Transició" 
l'ús d'aquest tipus d'arma va provocar danys d’entitat molt greu, causant desenes d'afectats i 
fins i tot de morts.

El 1977 registrem els assassinats de Pancho Egea a Cartagena, de José Luis Aristizabal 
Lasa i de Isidro Susperregi Aldako a Donostia.

A Bilbao, durant una manifestació, José Miguel Inda va ser colpejat a l’ull sent operat 
d'urgència.

A Madrid, durant una manifestació per denunciar la situació del servei públic local, un noi de 
15 anys va ser colpejat a l'estómac i una dona al cap.

El 1978 en Múrcia, Ginés Pérez Muñoz va perdre un ull durant una manifestació sindical.

El 1979 hi va haver la mort de Ursino Gallego, de 14 anys, a prop de Madrid, durant una 
manifestació per protestar contra l'escassetat d'aigua, i de Valentín González Ramírez 
durant una vaga a València.

Durant una manifestació en resposta a l’assassinat de dos estudiants per mà de la policia, 
José María Sierra, de 15 anys, va ser ferit seriosament a Alcalá.

Les pàgines dels diaris també expliquen agressions greus ocorregudes més endavant.

El 1980 un treballador portuari va perdre un ull durant unes protestes laborals; Juan Rascón, 
treballador del sector naval, va patir el mateix dany en una situació semblant l’any 1987.

El 1987, durant una manifestació estudiantil a Madrid, un noi de 16 anys, Rafa Zamora, va 
patir l'impacte d'una bala a la cara perdent l'ús d'un ull.

El 1994, Joanes Molina, un noi de 16 anys, va ser disparat al ull davant de casa seva 
després de tornar d’una manifestació a Iruña, a Euskal Herria. 

El 1998, a Astúries, durant unes protestes de treballadors de les mines, dos veïns, José 
Antonio González i Francisco Marin Fernández, van patir l’impacte d’una bala de goma 
perdent la vista d’un ull.

Un article de El Periòdico del 4 de juny de 2009 revela que entre l'any 1990 i 
el 2009 varen ser 22 les persones cegades d'un ull en tot l'Estat Espanyol

Un article del diari El Periòdico del 4 de juny de 2009 revela que entre l'any 1990 i el 2009 
varen ser 22 les persones cegades d'un ull en tot l'Estat espanyol.
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El 2008 un jove va predre l'ús d'un ull com a conseqüència de l'impacte d'una pilota de  goma 
llançada per l'Ertzaintza durant un concert.

En la sentència 83/2008, de 18 de febrer,  la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia del País Basc ha condemnat el Departament d'Interior a indemnitzar el 
jove per les lesions produïdes.

A la vaga general del 29 de març de 2012, a Gasteiz, Xuban Nafarrete va patir al cap 
l’impacte d’una bala de goma.

El juliol de 2012 a Madrid, Consolación Baudín, una dona de 53 anys, va estar ingressada a 
la Unitat de Cures Intensives per gairebé 40 dies amb ventilació mecànica a causa d’un 
impacte de una bala de goma que li va causar un neumotòrax.

Una manifestació a Bilbao per a demanar justícia per l’assassinat de l’Íñigo Cabacas.

Registrem altres 2 casos de morts, els dos al Paìs Basc: Rosa Zarra, una dona colpejada a la 
zona baixa de l'abdomen a l'any 1995, i Ínigo Cabacas disparat al cap al April del 2012.

A la vaga general del 26 de setembre de 2012, a Iruña, Aingeru Zudaire va perdre bona 
part de la visió per un impacte de bala de goma disparat per la Policia Foral.

Aquest llistat no està complert, ja que falten els noms de molt i moltes persones que han estat 
víctimes de la violència i la desproporcionalitat de la repressió al nostre país.

Esperem que amb el temps apareguin els testimonis de moltes altres que per por o per les 
dificultats de superar un trauma d'aquestes característiques han restat en l'anonimat.
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• Redacció, Ha fallecido Carlos-Gustavo Frecher, La Vanguardia Española, 17 de setembre de 
1977, pag. 5

• M. Bevià, M. Sànchez Soler, Imatges per a la memòria. Eleccions generals juny 1977, Arxiu 
de la Democràcia d’Alacant http://www.archivodemocracia.ua.es/db/archivos_
adjuntos/Im%C3%A1genes%20para%20la%20memoria.pdf

• A. Quinta, Herido de bala por la policía durante una manifestación pro amnistía, El País, 15 
de març de 1977 http://elpais.com/diario/1977/03/15/madrid/227276654_8
50215.html

• X. Moret, El PSC-C pide la dimisión del gobernador de Barcelona, El País, 15 de setembre 
de 1977 http://elpais.com/diario/1977/09/15/espana/243122420_850215.html

• Juan Gabriel Rodrigo Knafo. http://www.tottarragona.cat/ca/opinio/8206-juan-gabriel-
rodrigo-knafo.html
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QUÈ DIUEN LES INSTITUCIONS 
INTERNACIONALS AL 
RESPECTE?
Tot i que la Comunitat Europea considera que cada país té autonomia per gestionar les forces 
d'ordre públic, i per tant no pot decretar lleis que prohibeixin armes o mètodes, sí que pot fer 
recomanacions als països membres sobre com han de dur a terme les actuacions policials.

En aquest sentit, tant el Parlament Europeu, com les Nacions Unides i el Consell d’Europa han 
expressat el seu rebuig a la utilització de les bales de goma.

N A C I O N S  U N I D E S

• Comitè contra la tortura, 1998

• Comitè dels drets humans, 1998, 2008

P A R L A M E N T  E U R O P E U

Maig de 1982: primer per Irlanda del Nord i al cap d’uns mesos extensible a tots els països 
de la Unió Europea; es va reiterar el 1984 i el 1997. A Irlanda del Nord hi va haver 17 
morts, entre ells 8 menors d’edat, entre l’any 1975 i el 1989, i molts altres ferits de gravetat.

C O N S E L L  D ’ E U R O P A

El Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura (CPT) ha emès un extens informe l’abril de 
2013 on parla de tortures, tractes inhumans i degradants per part dels cossos de seguretat i 
dels funcionaris de presons, on denuncia també l’ús arbitrari, descontrolat i desproporcionat de 
les boles de goma, així com la manca d’identificació dels agents.

En el seu informe anual, la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura també fa referència a 
les lesions provocades per les pilotes de goma i en demana que siguin equiparades a les 
armes de foc.

Hi ha la voluntat per part del Parlament Europeu d'unificar els criteris de les actuacions 
policials. Per això l'entitat STOA (Science anb Technology Options Assessment), que treballa 
per al Parlament Europeu, ha publicat diversos estudis on fa una classificació dels mètodes de 
seguretat pública així com el material policial que s'utilitza.

En aquests estudis es conclou que: 
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1. No s'han de fer servir armes letals en casos de manifestacions o actes 
públics, ja que no hi ha la pena de mort en els països membres de la Unió 
Europea

2. Les armes que no són considerades letals són aquelles que no 
sobrepassen els 120 joules de força en ser disparades

Les escopetes de bales de goma disparen els projectils amb una força de 830 joules. Estem 
doncs davant d'una contradicció enorme respecte a allò que considera el Parlament Europeu 
com una arma "less lethal", i aquesta hauria de ser una raó fonamental per retirar aquestes 
armes immediatament, ja que sinó estem assentint implícitament a la possibilitat de la pena de 
mort en els nostres carrers.

Encara que totes aquestes recomanacions no tinguin caràcter impositiu, pel fet que són 
reiterades i unànimes en el seu rebuig en l'ús de les bales de goma, s'haurien de prendre amb 
seriositat: la visió que tenen les institucions europees sobre els mecanismes d’ordre en el nostre 
país és negativa i posa de relleu la falta de mentalitat democràtica que arrosseguem.

Ens conviden una vegada més a fer un pas endavant i a prendre decisions en aquest sentit.

Tenim, a més, la moratòria del Síndic de Greuges de Catalunya, on insta al Govern a retirar 
immediatament aquestes armes.

Bibliografia
• “Crowd control technologies: An appraisal of technologies for political control”, Omega 
Foundation - European Parliament, STOA Programme. Manchester, 2000. http://www.ves.cat/
gaoo

• Síndic de Greuges; Resolució de l’actuació d’ofici 02358/2011, relativa a l’ús de les pilotes 
de goma. 2013. http://stopbalesdegoma.org/es/informacio-juridica
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QUÈ ÉS LA CAMPANYA 
“MUNICIPIS LLIURES DE BALES 
DE GOMA”?
Stop Bales de Goma fa un treball polític amb els ajuntaments d’arreu de Catalunya per tal 
que es posicionin a favor de la prohibició de l’ús d’aquestes armes.

És un treball interessant ja que es fa conjuntament amb la classe política d’un altre àmbit, que 
possiblement estigui més a prop dels problemes quotidians de la ciutadania, i posa en 
evidència el fet que hi ha partits polítics que en els ajuntaments han signat a favor de la 
prohibició d’aquestes armes i, en canvi, no ho fan en el Parlament.

L’actuació que es demana per cada municipi que aprova la moció és:

Primer: Fer pública la decisió de demanar l’abolició de l’ús de les bales de goma.

Segon: Traslladar l’acord al Govern competent (per Catalunya la Generalitat, el Departament 
d’Interior i als diversos grups parlamentaris que conformen l’actual Parlament) i comunicar als 
veïns de cada població de l’acord pres per iniciativa de STOP Bales de Goma, fent servir els 
mitjans de comunicacions municipals habituals.

De moment els municipis que s'han pronunciat a favor de l'abolició de l'ús de bales de goma 
dintre dels seus territoris i demanen que es faci al mateix a tota Catalunya són 21:

• Vilanova i la Geltrú

• Arenys de Mar

• Les Franqueses del Vallès

• Molins de Rei

• Santa Coloma de Gramenet

• Subirats

• Capellades

• Bordils

• Sallent

• Santa Coloma de Farners

• Vilafranca del Penedès

• Sant Pere de Riudebitlles

INFORME 2013 - STOP Bales de Goma

21



• Artés

• Sant Pere de Ribes

• Argentona

• Badia del Vallès

• Montmeló

• Santa Maria de Palautordera

• Vila de Cercs

• Sant Celoni

• Esplugues de Llobregat

i a més un municipi de Galicia (Bueu).

La campanya “Municipis lliures de Bales de Goma” ha començat fa poc i serà una de les 
accions principals d’enguany.

Mes informació: http://stopbalesdegoma.org/municipis-lliures
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ELS MOSSOS D’ESQUADRA 
TENEN ALTRES 
PROBLEMÀTIQUES?
Ú S  D E  V I O L È N C I A  D E S M E S U R A D A

No és tan sols l’arma la que fa mal, sinó també la forma d’utilitzar-la. La BRIMO els últims 
anys ha fet una demostració de força desmesurada i violència gratuïta tant en la utilització de 
les armes cinètiques com amb altres armes com les porres. 

M A N C A  D ’ I D E N T I F I C A C I Ó

Hi ha una llei que obliga als agents a anar amb el seu número d’identificació visible. Fa anys 
que existeix aquesta llei i s’incompleix sistemàticament. Ara s’ha instroduït el NOP, que en cap 
cas substitueix aquesta llei i que, a més de no ser un codi personal, és innecessàriament llarg i 
difícil de visualitzar.

M A N C A  D E  C O N T R O L

No hi ha un sistema adequat de rendició de comptes de les actuacions policials: els informes es 
basen només en la memòria dels agents, no hi ha un recompte fiable i objectiu de les pilotes 
disparades, i en el cas que un jutge vulgui investigar un cas de negligència, es posen tota 
mena de traves per evitar de facilitar les informacions que requereix. 

I M P U N I T A T

La manca d’identificació i el fet que no hi hagi establerts mecanismes de rendició de comptes 
fiables i objectius, fa que sigui molt difícil poder inculpar un agent que hagi tingut una 
actuació negligent i desproporcionada. Tot i així, hi ha hagut casos de Mossos d’Esquadra 
condemnats. Quan això ha passat, han estat indultats per part de la classe política. 

Aquestes problemàtiques han estat recentment denunciades pel Comitè Europeu de Prevenció 
de la Tortura en un extens informe.
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FA FALTA MÉS POLICIA?
Una de les respostes més utilitzades per part de la policia és que fan falta més efectius i que 
no en tenen.

Posen com a exemple les estratègies de seguretat d’Alemanya i Anglaterra, on el 
desplegament policial és molt gran en manifestacions i actes públics.

Espanya (i Catalunya en segon lloc) té el nombre de policies per cada 1000 
habitants més alt de Europa

Amb les xifres a la mà podem desmentir aquesta afirmació: l’Estat Espanyol té un nombre de 
policies per habitant més alt que la majoria dels països de la Unió Europea i molt més alt 
també que Estats Units, on la presència policial es percep com a molt alta. 

Tenim una mitjana de 5,05 policies per cada 1000 habitants, segons dades de l’Eurostat.

Aquesta xifra supera clarament els 2,99 agents/1000 habitants d’ Alemanya o els 2,6 
d’Anglaterra. 

La mitjana Europea de policies per cada 1000 habitants es situa en els 3,37 i a Estats Units, 
2,29.

L’informe 2012 sobre la seguretat a Catalunya i publicat pel departament d’Interior  
evidencia com el nombre de Mossos d’Esquadra ha pujat des del 2005 fins el 2011 un 55%.

El 2011, el nombre d’agents per cada 1000 habitants va ser de 4,53, per sota el conjunt de 
l’Estat Espanyol, però per damunt de tots els països de la Unió Europea.

Així doncs, és evident que no tenim un problema de manca d’efectius. 

Bibliografia
• Eurostat, Crime statistics, Data from august 2012 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/Crime_statistics

• Navarra confidencial, “Sobran en España 73.000 policías?” 25 de gener de 2013 http://
www.navarraconfidencial.com/2013/01/25/sobran-en-espana-73-000-policias/

• Informe 2012 sobre la seguretat a Catalunya. Departament d’Interior. http://
www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/
Segure ta t/E s t ud i s%20 i%20enques te s/ I n fo rmes%20de%20segure ta t/Doc s/
Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf

INFORME 2013 - STOP Bales de Goma

24

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crime_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crime_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crime_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crime_statistics
http://www.navarraconfidencial.com/2013/01/25/sobran-en-espana-73-000-policias/
http://www.navarraconfidencial.com/2013/01/25/sobran-en-espana-73-000-policias/
http://www.navarraconfidencial.com/2013/01/25/sobran-en-espana-73-000-policias/
http://www.navarraconfidencial.com/2013/01/25/sobran-en-espana-73-000-policias/
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf


2. Seguretat ciutadana 

ISC 2012 
19 

Dades sobre població i cossos de seguretat: les ràtios per 1.000 habitants 

 

Les ràtios del nombre de policies per 1.000 habitants 
en el marc de les polítiques públiques de seguretat 
han esdevingut un indicador recurrent malgrat oferir 
una informació d’escàs valor quantitatiu: quan 
diferents cossos policials dependents de diferents 
administracions territorials, com és el nostre cas, 
coincideixen en el territori d’estudi base, és difícil 
comptabilitzar els efectius reals operatius en aquest 
territori i dubtós el seu valor qualitatiu, ja que tampoc 
podrem obtenir informació fefaent relativa a quines 
funcions porten a terme en el territori cadascun 
d’aquests cossos de seguretat. 

Amb l’excepció que aquest indicador s’utilitzi en 
l'àmbit nacional a efectes de comparabilitat 
internacional, i només si es fa amb altres territoris de 
similar homogeneïtat demogràfica, social i política, 
fins i tot geogràfica, els resultats de la comparabilitat 
només acaba per tenir un cert efecte placebo, en la 
mesura que faciliten el poder comparar les nostres 
ràtios amb les d’aquelles realitats que ens semblen 
més properes des d’un punt de vista subjectiu del 
progrés social, polític i econòmic, o, en un sentit 
negatiu, d’aquelles de les quals ens volem 
diferenciar, precisament pel motiu contrari. 

 

 

 

 

 

 

A efectes operatius i de planificació de recursos, es 
tracta d’un indicador tosc. Caldria que tots els 
recursos depenguessin de la mateixa autoritat per tal 
que la ràtio servís de referència per a un sistema de 
planificació i gestió analítica. 

En aquest mateix sentit, cal advertir que no té gaire 
sentit baixar el seu ús a un àmbit territorial de caire 
local, ja que no ens oferirà cap informació de qualitat, 
excepte la deformació de les ja esmentades. 

Tot i aquests advertiments, les dades relatives a les 
ràtios a Catalunya són les següents: la ràtio per 1.000 
habitants del total de cossos de policia operatius a 
Catalunya es situa en 4,53 punts, 5 dècimes per 
sobre de l’any anterior. 

Actualment, el càlcul de les ràtios per mil habitants ens permet verificar 
l’evolució d’aquests cossos a Catalunya. D’acord amb les dades 
disponibles, observem que tant els cossos de policia local com les 
forces i cossos de seguretat (FCS) de l’Estat continuen perdent efectius i 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

M ossos d'Esquadra Policies locals FCSE

1,92 2,02 2,12 2,21

1,51 1,52 1,47 1,44
1,05 0,98 0,94 0,89 0,89 0,89 0,88

3,92 4,07
4,25 4,32 4,43 4,48 4,53

1,54 1,65 1,80

1,33 1,44 1,51

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

M ossos d'Esquadra Policies locals FCSE Total

Ràtio total de cossos de policia operatius a Catalunya
Font: Informe Seguretat 2012 - Departament d'Interior Generalitat de Catalunya
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ES FAN SERVIR BALES DE 
GOMA A L’ESTRANGER?
L'anàlisi sobre l'ús de bales de goma a l'estranger no es pot limitar i acabar en un inventari 
dels països on aquestes armes formen part de l'equipament policial.

Cal un estudi de més profunditat que arribi a analitzar el "com" i el "quan" es fan servir a 
l'hora de mantenir l'ordre públic en situacions de perillositat en grans concentracions de 
persones.

Ja hem vist en aquest informe l'ús i el procediment d'ús de les bales de goma a Catalunya. Cal 
afegir que aquestes armes es continuen utilitzant també a la resta de l'Estat Espanyol.

Aquest mateix ús s'ha registrat en molts pocs països i sovint s'ha efectuat en contextos de 
conflicte violent de revolta o guerra.

Els casos més rellevants són els d’ Irlanda del Nord (en el contexte del conflicte armat entre 
estat i IRA), França (revolta dels Banlieue de Paris l'any 2005) i més lluny als EEUU (a la 
guerra d’Afganistan), Sud Àfrica (revoltes dels miners), Israel (conflicte amb Palestina) i 
Bangladesh (revolta dels treballadors del tèxtil i contra el govern islàmic).

Les dades demostren que l'Estat Espanyol, i en particular Catalunya, a on les bales de goma 
es fan servir amb més freqüència, es posiciona a la mateixa línia d'aquests països amb greus 
situacions de conflicte (menys Regne Unit a on des del 2001 i després 30 anys, són prohibides 
a l'Irlanda del Nord).

R E G N E  U N I T

El Regne Unit va ser pioner en l'ús de les bales de goma.

Durant 30 anys es van fer servir bales de goma en el conflicte intern contra l'IRA a Irlanda del 
Nord a partir del 1971 i fins a les seva prohibició l'any 2001. En aquest període on s'han fet 
servir diferent tipus de projectils (rubber bullets fins al 1975, i plastic bullets fins al 2001), es 
van disparar 98.503 projectils causant la mort de 17 persones i centenars de mutilacions.

A Belfast, Emma Groves, que va perdre els dos ulls per una bala de goma, va crear la 
organització United Campaign Against Plastic Bullets. La prohibició d'aquestes armes a Irlanda 
del Nord es en part mèrit de les denúncies d'aquesta organització.

A la resta del territori del Regne Unit, Gal·∙les, Escòcia i Anglaterra, les bales de goma queden 
com a part de la dotació policial però no es fan  servir.

Al 2011, conseqüència dels aldarulls de Londres que van durar més de 3 dies, es va generar 
un debat sobre el seu ús.
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Finalment es va decidir que no s’utilitzarien, en aquest punt cal destacar la intervenció de 
Peter Waddington, professor de polítiques socials a la Universitat de Wolverhampton que en 
una entrevista a la BBC va definir aquestes armes com a "letals": “les bales de goma son les 
úniques armes letals que encara es fan servir al món lliurement” [2].

F R A N Ç A

A França es van fabricar unes bales de goma especials registrades amb el nom comercial de 
"Flash-Ball" per l'empresa Verney-Carron [17] sota demanda explícita del govern francès que 
les va incloure a l'equipament de policia i gendarmeria l'any 1990.

Les escopetes poden fer servir diferents projectils però el mes comú és de cautxú de 44mm i 
28 grams disparat amb una energia cinètica equivalent a les municions de tipologia "38 
special".

El 2005 es va intensificar l'ús de les Flash-Ball després de les revoltes de les banlieue de Paris, 
on es van cremar més de 160 vehicles, centenars de ferits i un jove mort en els enfrontaments 
amb la policia. A partir d'aquesta enorme revolta el govern de Sarkozy va decidir de dotar 
la policia amb més armes.

El 2007 les armes amb projectils de cautxú van ser donades fins i tot a la policia municipal 
encara que amb restriccions.

Durant el mateix 2007, després que un jove de 16 anys perdés un ull a Nantes, es va crear la 
plataforma ciutadana 27Novembre2007 [16] que va presentar una querella a la fiscalia. 
Malgrat que el policia va ser declarat culpable, el jutge no li va atribuir una responsabilitat 
penal per ser executor d'una ordre. El cas es va reobrir al 2012 i encara està pendent d'un 
segon judici. Aquesta plataforma recull diversos casos de ferides per bales de goma.

L'any 2009 la "Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité" va denunciar per mitjà 
d'un estudi, la perillositat d'aquestes armes subratllant que la imprecisió de la trajectòria és 
degut a una limitació tècnica de l'arma en si mateixa [15].

El 2009 Joan Celsis va perdre un ull per impacte de bala de goma durant una manifestació 
d'estudiants a Tolosa.

El 2010 un home va perdre la vida per impacte de una bala de goma al pit a Marsella.

El 2011 un nen de 9 anys va perdre un ull per impacte de un projectil disparat per un agent 
de la gendarmeria a l’illa de Mayotte, colònia francesa a prop de Moçambic. 

L'ús de les "Flash-Ball" a França és actualment al centre d'un debat molt llarg i malgrat que tot 
apunta a la seva prohibició hi ha el problema concret de com gestionar les perifèries de Paris 
i Marsella que tenen un elevadíssim nivell conflictiu.
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E S T A T  U N I T S

L’Exèrcit d’EEUU utilitza les bales de goma en contexts de guerra en les seves missions 
internacionals, com en Afganistan.

Un estudi comissionat pel departament de Defensa (DOD) d'EEUU [3] va posar en evidència 
que les morts de civils en actuacions militars empitjorava la mateixa imatge de EEUU a 
l'exterior i d'una missió que hauria hagut de ser amb finalitats de pau ("peace-keeping").

És per això que el Pentàgon va enviar a l'Afganistan armes amb bales de goma, fins i tot amb 
màquines que les disparaven de forma automàtica com la llança-granades MK19 [4] que es 
van vendre també a Egipte el 2011 [5].

Glenn Shwaery, director del “Non Lethal Technology Innovation Center”, un centre de 
investigació sobre armes "menys letals" afiliat a la Universitat del New Hampshire [6], va 
declarar clarament que amb aquestes bales de goma "és molt fàcil treure un ull" [7] i va 
subratllar que el problema està en la força de penetració que tenen les bales de goma, 
sobretot per la forma punxeguda que prenen a alta velocitat. Així que amb el seu equip 
estan treballant en bales de goma amb una forma diferent i que a l'impacte siguin com una 
bufetada sense penetració.

I S R A E L

A Israel les bales de goma formen part de la dotació de l'exèrcit i policia en relació al 
conflicte amb Palestina. La revista científica The Lancet [8] va publicar un informe sobre els 
efectes de bales de goma usades en els desordres entre israelians i àrabs a l'octubre de 
2000.

El número de morts per bales de goma va ser de 16. El número de ferits va ser de 201 i 
d'aquests 152 van reportar ferides greus.

L'estudi va concloure que hi ha 2 factors a més d'altres que faciliten la penetració, i 
conseqüentment la letalitat d'aquestes armes: el límit elàstic  i la viscositat d'algunes parts del 
cos humà. En zones com la cara, els ulls i regions intercostals, a on hi ha poca elasticitat, el 
poder penetrant és molt més gran en oposició a parts com les cames i esquena.

B A N G L A D E S H

A Bangladesh, les bales de goma així com les granades d' il·∙luminació i gas lacrimògens són 
utilitzades de forma regular per reprimir les protestes que s'estan registrant en aquest període 
contra condicions inhumanes i explotació dels treballadors i contra les polítiques del govern 
islàmic, com ha denunciat també l'organització Human Rights Watch.
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El Maig de 2013, 27 persones han mort en els aldarulls, 2 eren policies [9].

A L T R E S  P A Ï S O S  F O R A  D E  E U R O P A

Bahrain

Human Rights Watch va denunciar, en el seu informe anual del 2012, l' ús de bales de goma 
contra manifestacions pacífiques amb morts i ferits entre la població [10]. 

Kenya

El 1990, la unitat antiavalots de la policia de Kenya va reprimir una protesta a la Universitat 
de Nairobi. Una dona va morir després de l'impacte d'una bala de goma a l'estómac.

Sud Àfrica

Sud Àfrica és entre els països a l'estranger on més s'utlitzen les bales de goma, junt amb els 
gasos lacrimògens. A l'octubre del 2012, es van fer servir per reprimir la vaga de 6 setmanes 
dels miners de platí a Rustenburg [11] que va costar la vida a més de 30 persones; entre elles 
la consellera del African National Congress, Paulin Masutlhe [12]. També van ser utilitzades, el 
gener de 2013 en la protesta dels pagesos a la ciutat de De Doorns [13].

Canadà

Projectils de plàstic van ser usats a la Cimera de les Amèriques a Quebec el 2001 i a la 
Cimera del G20 a Toronto el 2010.

Venezuela

La policia de Venezuela va fer servir bales de goma en la vaga del sector del petroli l'any 
2012, quan els manifestants van tallar les carreteres d'accés a la ciutat de Caracas [14].

A L T R E S  P A Ï S O S  E N  E L  C O N T I N E N T  E U R O P E U

Suïssa

Al World Economic Forum que es va celebrar a Davos, un desplegament massiu de 5000 
agents de policia van fer servir bales de goma contra manifestans anti-globalització.

Kosovo

La unitat internacional KFOR de l’OTAN i operant a Kosovo va fer servir bales de goma el 
setembre del 2011 a les fronteres amb la República de Sèrbia. 6 persones van patir ferides i 
van haver de ser ingressades a  l'hospital [18].
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