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En el marc de la reflexio sobre la participacio ciutadana en la seguretat publica, el cas de la
Reserva Operacional de la Gendarmeria (Réserve Opérationnelle de la Gendarmerie Nationale)
francesa ofereix un exemple interessant d’implicacio activa de ciutadans en una institucio publica de
seguretat.

Per entendre millor aquesta experiencia recient (d’uns 12 anys d’edat) pero bén consolidada
avui amb dia, es necessari estudiar-la segons 3 eixos : 

- una presentacio historica ens permetra entendre quins son els origens i la filosofia general que
van fundar la seva creacio aixi com les diferents vies del seu reclutament i la formacio
dispensada.

- veurem quin és el paper de la Reserva Operacional observant les sevas missions classicas, i
algunes més peculiars com, per exemple, en el Tour de França ciclista.

- observarem, per ultim, la situacio particular del reservista entre un estatut de policia
(gendarme en aquest càs) a mitja jornada i el de ciutadà en la vida de cada dia.

1 – Presentacio general de la Reserva Operacional de la Gendarmeria : historia, fonaments i
reclutament.

La creacio de la nova Reserva Operacional s’inscriu en el procés de la professionalitzacio del
exèrcit francès. La llei del 22 d’octubre del 1999 (modificada al 2006 per la llei del 18 d’abril) preveu
una reforma profunda de les diferents forces de l’exèrcit : Aèria, Marina, Terra i, la què ens interessa
aqui, la Gendarmeria. El ministre de Defensa d’aquella època, François Léotard, va voler trencar el
concepte de « mobilitzacio general » o d’ « exèrcit de massa » que regnaba aleshores. El sistema del
servei militar obligatori (« mili ») implicava que tots els nois d’una mateixa generacio eran
automàticament integrats en una reserva global on les activitats (périodes) no eran obligatories jà que
no remunerades. De fet, un percentatge minim de joves reclutes participaven en aquestes activitats
desinteressades després de la « mili ». Fins i tot es pot dir que hi habia certa desconexio entre els joves
i el seu exèrcit.

Després d’una llei del 28 d’octubre del 1997, la « mili » (de 12 i, als ultims anys, 10 mesos de
duracio) es va substituir per una jornada obligatoria d’informacio sobre el exèrcit i de promocio de
l’esperit de defensa (JAPD - Journée d’Appel et de Préparation à la Défense a partir de l’any 2002 –
JDC – Journée Défense et Citoyenneté – Jornada de Defensa i Ciutadania dés del any 2010). A més de
la creacio d’un exèrcit totalment professional, es va tenir recurs a una reserva de format reduït (i no de
massa), més reactiva (operacional), bén seleccionada, formada i remunerada, agafan model en les
experiencies anglosaxones com la Guardia Nacional (Army National Guard) d’Estats-Units per
exemple.

En el cas francès, la Gendarmeria és la component de l’exèrcit que es va llençar amb més
voluntarisme en l’utilitzacio de la reserva. Hi han actualment, al 2012, més de 25 000 reservistes en la
Gendarmeria francesa per un total de 101 000 gendarmes professionals a jornada completa
(gendarmes d’active), és a dir un 25 % dels efectius totals. A terme, es pensa aconseguir un numero de
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40 000 gendarmes reservistes pero les baixades pressupostaries iniciades al any 2007 han alentit
aquest objectiu. Tot i aixo, el numero de reservistes augmenta cada any.

La llei del 22 d’octubre del 1999 preveu, per a tot l’exèrcit,  la creacio d’una nova reserva
basada en 2 components : una Réserva Ciutadana (Réserve Citoyenne) i una Reserva Operacional
(Réserve Opérationnelle).

- Reserva Ciutadana : composta per antics militars professionals (d’active) que arriben a termini
de la seva carrera. En jubilarse, aquests militars estan sotmesos a una obligacio de
disponibilitat de minim 5 anys i no afectats a la Reserva Operacional. També hi poden entrar
ex-reservistes operacionals quan han arribat a termini del seu contracte. Per ultim, hi pot entrar
cualsevol voluntari de la societat civil per interès i competències propies. Basada en el
voluntariat (bénévolat), jà que no remunerada, és la què té més aproximacio amb l’antiga
reserva i té un paper important de creacio de xarxes entre societat civil i institucio militar.
Aquesta reserva és bàsica en el enfortiment del vincle entre exèrcit i nacio (lien armée et
nation).

- Reserva Operacional : composta per joves nois o noies entre 17 i 30 anys reclutats a través de
les JAPD/JDC als cuals s’els proposa un contracte, de 1 a 5 anys renovable, que compromet a
servir en la Reserva (ESR – Engagement à Servir dans la Réserve). Aquests joves ciutadans,
amb fort procés de femenitzacio (prop d’un 20% de dones), reben una formacio inicial de 15
dies (120 hores) a través de la PMG (Préparation Militaire Gendarmerie) durant el periode de
vacances escolars d’estiu. Les principals assignatures son : intervencio professional, tir, us
d’armes, policia de carreteres, transmissions, topografia, deontologia, socorrisme,
coneixements militars bàsics, habilitats fisicas etc… S’ha de precisar que cada reservista
operacional té que passar una revisio mèdica anual obligatoria per poder renovar el seu
contracte ESR. Una formacio superior és també possible per els quins volen pretendre a tascas
d’enquadrament com a sots-oficials o sobretot oficials. Es fa a través de la PMSG
(Préparation Militaire Supérieure Gendarmerie) de 160 hores de duracio pels titulars del
batxillerat.

També és composta per antics militars (majoritariament gendarmes) qu’arriben a la fi de
carrera amb obligacio de disponibilitat de 5 anys (veure reserva ciutadana). Aquests personals
poden fer (o no fer) activitats pero son mobilitzables en cas d’emergencia o de crisi ja que
queden registrats en els efectius de la Reserva Operacional.

També i han antics reclutes que han complit amb la « mili », de cualsevol força armada (Aire,
Terra o Marina) i, en el cas de gendarmes reclutas, els anomenats gendarmes auxiliars (GA –
Gendarmes Auxiliaires) que habien fet la « mili » en la Gendarmeria. Aquests personals no
tenen que rebre les formacions inicials com la PMG o PMSG ja que tenen una experiencia
militar de 1 any o 10 mesos.

Per ultim, es pot trobar alguns Gendarmes Adjunts Voluntaris (GAV – Gendarmes Adjoints
Volontaires) que son joves de 18 a 26 anys amb contracte a termini fix entre 1 i 5 anys
(renovable cada any) i que s’els acaba el periode de contracte.
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Per tot reservista operacional, de cualsevolvia de reclutament, una formacio continua és
obligatoria. El primer any composta de 8 moduls amb les materies jà vistes en la PMG i, cada any
seguent, 2 moduls amb el tir obligatori. Recordem la obligacio de revisio mèdica cada any.

La remuneracio es fa per un dia de missio (excepcionalment per mig dia) i va de 41 euros pel
gendarme de base fins a 156 euros per un coronel. Aquest sou es cobre sense perjudicar cualsevol
prestacio social (com per exemple l’atur) i no esta subjecte a impostos.

2 – El paper de la Reserva Operacional en les seves missions classicas i peculiars.

El procés de professionalitzacio del exèrcit i la supressio del servei militar obligatori va
arrossegar nombrosos debats. Un d’ells era la possible pèrdua d’enllaç entre la societat, la ciutadania, i
el seu exèrcit. Es cert que la « mili », als ultims anys, ja no tenia totes les virtuds socials suposadas
pero tampoc la seva fi tenia que implicar un trencament entre el exèrcit i la nacio. Els dirigents politics
de la dècada dels 90, entre els cuals el President de la Republica Jacques Chirac, van donar dues
respostas principals : una obligacio per cada ciutada de ser empadronat i participar  a una jornada
d’informacio sobre el sistema de defensa francès a través de la JAPD/JDC i un principi promocionant
el voluntariat de ciutadans en el àmbit de la seguretat i de la defensa. Aixi es va crear la defensa
operacional amb aquest objectiu basic d’afavorir el vincle exèrcit/nacio i promocionar el esperit de
defensa entre la poblacio.

Pel què fa a la Gendarmeria, la Reserva Operacional coneix un increment d’efectius, com ja
s’ha dit, pero també un procés important de professionalitzacio. Per compensar la perdua de personal
(i de competencies) que suposava la desaparicio del servei militar obligatori, la reserva operacional va
permetre fer entrar en la institucio un personal molt sovint altament competent ja que especialitzat en
la vida civil. Aquesta especialitzacio és una de les vies buscadas en el moment del reclutament d’un
reservista i de la seva assignacio posterior.

Una altre principi d’assignacio del reservista és geografica. Logicament es procura assignar el
reservista en una unitat a prop del seu lloc de residencia. Pero en aquest sentit s’ha de tenir en compte
la possibilitat que tenen esl reservistas d’assignarse en cualsevol component : Gendarmeria Territorial
(Gendarmeria Départementale) a nivell del departament (lo què equival a la provincia espanola) o
Mobil. En aquest segon cas (Gendarmerie Mobile) un gendarme pot ser enviat en una zona geografica
molt més amplia.

Funamentalment, la reserva s’utilitza per reforçar les unitats de Gendarmeria professional
(unités d’active) en totes les seves tascas de seguretat publica o inclus substituirse a ellas. Es poden
també utilitzar en missions de defensa del territori nacional o en operacions a l’estranger (OPEX –
Opérations Extérieures).

Les activitats més classicas de la reserva consisteixen en reforçar, individualment o, més
sovint, col.lectivament, les unitats bàsicas de la Gendarmeria Nacional com per exemple les Brigades
de Gendarmeria Territorial implantades en municipis o varios municipis de les zones rurals o
suburbanes. En aquest context, acompleixen tascas de vigilancia general, majoritariament enquadrats
per gendarmes professionals, efectuant patrulles dinàmicas en cotxe o a peu en zones residencials dins
de la lluita anti-robatori, en centres comercials, posant-se en contacte amb la poblacio pel recull
d’informacio (renseignement). Aquestes patrulles poden alternar amb missions estàticas com controls
d’identitat o policia de carreteres (control de vehicles, de velocitat, d’alcoholèmia etc…). Estant en
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contacte constantment per transmissio mobil amb el Centre Operacional de la Gendarmeria (COG), les
patrulles poden intervenir en tot moment per fets que han esdevingut en les aproximacions
geogràficas. Les consignes donades als reservistes en aquests casos és perseguir pero sense anar al
contacte amb l’adversari i comunicar posicions a la brigada o al COG. En matèria de intervencio,
alguns reservistes poden tenir formacio especifica per donar apoyo als Pelotons de Vigilancia i
Intervencio de la Gendarmeria (PSIG – Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie)
pero, aquests ultims anys apareixen els primers pelotons d’aquests tipus formats exclusivament per
reservistes.

Com s’acaba de dir, la majoria de les missions dels reservistes es fan en presencia d’un active,
pero la tendencia és en tornar-se cada dia més autonoms. En la majoria de les activitats, els reservistes
van uniformats, armats i equipats (jaqueta anti-balas, casulla fluorescent, porra etc…). Les armes més
utilitzades son les pistoles automàtiques MAS-G1 de marca Beretta i cada vegada més les SIG-
SAUER PRO, totes de calibre 9 mm. Les armes es recuperen dins de les unitats i es deixen després del
servei.

Al costat de les missions classicas, la Reserva Operacional està també involucrada en missions
més peculiars, puntuals o excepcionals. Poden ser a causa de catàstrofes naturals o d’episodis especials
de violencia (avalots de l’estiu 2012 en algunes ciutats franceses com Amiens, l’afer Mohamed Merah
a Toulouse de març del 2012) on les unitats regulars necessiten reforços importants per quadricular el
territori.

Aquestes missions poden ser degudes a esdeveniments o manifestacions anuals regulars, com
festes majors o festivals culturals, alguns de gran amplitud com el més famos i mediatitzat arreu del
mon : el Tour de França ciclista. Dels 13 000 gendarmes implicats en aquesta competicio esportiva per
privatitzar i assegurar la seguretat de la carrera, un 90 % d’ells son reservistes. Aquest esdeveniment
representa un gran moment d’activitat collectiva massiva ja que es demana un esforç especial als
reservistes per ser-hi disponibles. Aixo permet crear molta cohesio entre reservistes, entre reservistes i
gendarmes d’active i una relacio particular entre els gendarmes i el public en general (uns 10 milions
d’espectadors per cada edicio), entre els cuals molts estrangers, jà que aquest esdeveniment es fa en un
entorn festiu, assossegat i de poca conflictivitat.

Per acabar sobre el tèma de les missions, cal dir que existeix algun freno a les activitats dels
reservistes. Es tracta de la poca competencia que s’els atribueix en materia judicial. Els reservistes
poden redactar aguns atestats pero no poden multar i necessiten, a aquest fi, la presencia de gendarmes
d’active. Una formacio d’agent de policia judicial adjunt (APJA – Agent de Police Judiciaire Adjoint)
s’esta donant dés de fa anys, falta encara que s’els hi doni l’apoderament. Aixo està previst en un curt
termini lo què augmentarà considerablement l’autonomia dels reservistes.

3 – El reservista : entre ciutadà i policia, un estatut hibrid.

La Reserva Operacional de la Gendarmeria ha agafat una plaça important dins de la
Gendarmeria Nacional francesa. El reservista és avui respectat i considerat com un gendarme integral
capaç de cumplir tot tipus de missio.

Pero no ha sigut sempre aixi. La integracio dels reservistes dins de la Gendarmeria d’active a
sigut progressiva. Els primers anys eran sovint considerats com uns «intrusos» o inclus com uns
«invasors». Els reservistes que eren antics gendarmes d’active (amb obligacio de disponibilitat) eran
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acusats de fer activitats per «arrodonir l’extrem del més». També s’acusaba els reservistes de ser poc
profesionals.

Aquesta situacio a totalment cambiat i avui els uns i els altres s’aprecien mutuament. El
reservista necessita al active per tirar profit de la seva experiencia professional (ja se sap que el millor
aprenentatge és el terreny!) i el active és bén conscient de l’ajuda valorosa del reservista a les unitats
regulars. Entre els active, es reconeix que la reserva els permet alleujar moltes tascas rutinàries. S’ha
d’afegir el costo clarament inferior d’un reservista comparat amb el d’un active (on el sou diari i la
cobertura social incrementen considerablement el salari). El benefici presupuestari que permet
l’utilitzacio dels reservistes no s’ha de menysprear en el context actual de crisi i reduccions
presupuestaries de l’estat francès. 

Els reservistes ténen avui una imatge positiva de disponibilitat, de seriositat, de motivacio i
professionalitat. Representen una mà d’obre extremadament flexible, jà que mobilitzable quan es
necessita. 

Es un fet que els reservistes, dés dels inicis, han procurat fer-se al igual dels gendarmes
d’active, han treballat amb cert mimetisme i zel. Aixo a ajudat a crear costums de treball entre actives i
reservistes. Aquest procés d’aculturacio és permanent entre els reservistes tot començant jà durant les
formacions.

Cara al public, no hi ha cap diferencia entre un gendarme d’active i un reservista (cap distintiu
en el uniforme), sobre tot que fins àra no hi ha agut cap campanya publicitària massiva per fer
coneixer la nova reserva (i més l’Operacional) a un public ampli. D’aqui que moltes confusion
existeixen encara dins de l’opinio que pensa que, si segueix existint una reserva de l’exèrcit, aquesta
correspon a l’antiga reserva del servei militar obligatori (no remunerada i poc activa).

Pero no s’ha d’oblidar que el reservista, si és un gendarme a mitja jornada, no deixa de ser en
primer lloc un ciutadà. Aquesta situacio paradoxal no és sempre viscuda amb facilitat i suposa que
bastants reservistes es vègin obligats a dimitir, sobre tot la gent jove que no té encara una vida familiar
i professional estable. Per tant, el reservista té la particularitat de tenir una feina (menys els aturats) en
la societat civil tot i estan totalment cobert per l’estatut militar quan compleix missions en la
Gendarmeria. Necessita trobar la seva disponibilitat principalment en el seu temps d’oci. Per ajudar a
aquesta disponibilitat, s’han firmat convenis entre el ministèri i algunes empreses que es comprometen
a alliberar els seus empleats.

El binomi active / reservista a donat un enllaç interessant entre Gendarmeria i societat civil,
una nova apertura per aquesta institucio militar que podia correr el risc que quedar girada sobre ella
mateixa. De creacio i funcionament recient, és dificil donar un balanç real de la influencia que la nova
reserva, Operacional i Ciutadana, a pogut tindre sobre la societat (no hi ha avui cap enquesta d’opinio
en aquest sentit). Pero el què es pot apreciar és la valoracio és altament positiva des del punt de vista
de la institucio gendarmica. La nova reserva de la gendarmeria francesa té, en aquest sentit, certament
un gran futur.

Michel DAUGE

Mollet, 20/09/2012
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