


1

DIRECTOR i COORDINADOR
Marcel·lí Ucero i Blasco

FOTOGRAFIA

Marcel.li Ucero
Antoni Castejón

IL·LUSTRACIÓ PORTADA
Marcel·lí Ucero i Blasco

EDITA:
SINDICAT DE MOSSOS
D’ ESQUADRA – CCOO

(SME-CCOO)

ADREÇA POSTAL:
Via Laietana 16, 2ª planta.
08003 Barcelona
Tel. 93 481 29 36 – Extensió 3256
Fax. 93 481 28 50

ADREÇA ELECTRÒNICA
sme@ccoo.cat
web: www.sme-ccoo.cat

DEPARTAMENT DE PUBLICITAT I ADMINISTRACIÓ

Tel. 93 588 54 22
Fax 93 588 57 55

REALITZACIÓ:
Ricard Fernández

DIPÒSIT LEGAL:  Z-2.116/2009

La revista L’ Escamot és oberta a col·laboracions
individuals o col·lectives dels companys i
companyes mossos d’ esquadra. Aquesta
revista es reserva el dret de publicar les
col·laboracions, resumir-les o extractar-les i no
s’ obliga a contestar les cartes dels lectors ni a
mantenir-hi cap mena de correspondència. La
revista no es fa responsable de les opinions,
imatges, textos i treballs dels autors o lectors
que seran responsables legals del seu contingut.
I entén que tots els autors signants han donat el
seu consentiment per a figurar, del que es farà
responsable l’autor o autora remitent.

Marcel.lí Ucero
Responsable de comunicació. Director de la revista

Editorial.................................................................................................1

Acció Sindical........................................................................................2

Entrevistes...........................................................................................25

Reportatges...........................................................................................26

Formació...............................................................................................34

Salut Laboral.........................................................................................39

Cartes al director...................................................................................43

Serveis i desco..ptes............................................................................50

Full d´afiliació........................................................................................54

Ja van tres edicions d’ aquesta revista on us presentem un capítol de la història de
«MOSSOS EN LLUITA» i és que la lluita contra les retallades ja ve de lluny.
Concretament tot va arrancar al maig del 2010 quan Zapatero va poder tirar
endavant amb el «decretazo» de les retallades per un vot i gràcies a
l’ abstenció de CiU, CC i UPN.
Mentrestant, això si, els nostres sempre estimats representants polítics s’ han
dedicat a sembrar el dubte entre la població i això, certament, si que ho han
sabut fer molt bé.
Fa molt temps que va arrancar la campanya que van promoure els polítics de la
dreta (catalans i no catalans) amb aquella idea de que «els funcionaris som
uns privilegiats», de que «hem estat acostumats a viure per sobre de les
nostres possibilitats» i de que «hem d’ estar agraïts per tenir feina». D’ aquesta
manera, la ja malmesa imatge dels funcionaris encara s’ ha vist empitjorada provocant
que un nombre important de ciutadans ens acabi veient com un dels causants de
la crisi i que, fins i tot, acabi veient amb bons ulls que ens continuïn espoliant, que
ens retallin per totes bandes i que ens haguem d’ escoltar allò de «home, si més
no, tu tens una feina». I si no em creieu feu la prova. Expliqueu a algun amic o
conegut allò dels dies propis que ens han retallat i veureu la cara que fan. Es veu
que ara hem de demanar perdó per haver opositat i aconseguit un lloc de treball.
Un segon exemple d’ aquesta estratègia de sembrar el dubte per generar
fanatismes barats el trobem en la també famosa campanya de que «la culpa és
dels sindicats venuts per les subvencions que cobren de l’ Estat». Curiosament
això ha calat molt profundament en el conjunt de la classe treballadora que s’ ha
volgut creure aquesta consigna cegament. Potser si algú s’ hagués molestat a
preguntar-nos hagués sabut que des del «decretazo» de Zapatero, l’ SME-CCOO
es subvenciona única i exclusivament amb les quotes de l’ afiliació. És igual, és
més fàcil creure al polític (ha demostrat tantes vegades la seva credibilitat!). El resultat
al polític li va molt bé. Debilitem als sindicats i automàticament debilitem les
protestes i mobilitzacions i potenciem la resignació del proletariat. Al cap i a
la fi, «s’ ho acaben menjant tot».
El tercer exemple, íntimament lligat amb el que acabo de comentar, el trobem en
un altre «dubte sembrat» que no és altre que la idea de «encara que no ens
agradi hem de retallar perquè no hi ha una altra solució». És igual si s’ omplen
els telenotícies amb casos de corrupció política, amb escandaloses malversacions
i amb demostracions obscenes de màxima impunitat. No importa, sembla ser que
ens estem creient la consigna i que ja ens està bé.
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Acabo els exemples amb un que m’ agrada molt i que
anomenaré «entrepans de bandera». No importa que ens
estiguin buidant les butxaques, que haguem acumulat una
retallada del nostre poder adquisitiu del 30% des del 2010 (que
no recuperarem mai). Tot això no importa perquè, és clar, «la
culpa és de Madrid». I què diuen a Madrid? Que la culpa és de
la mala gestió de Catalunya. No passa res. Muntem una
estelada ben gran i tots a menjar entrepans de bandera
que es veu que alimenten de valent. El resultat? Artur Mas
torna a ser President i els funcionaris catalans ens
convertim en els únics que perdem una paga extra al 2013!
APLAUDIM O QUÈ?

No deixa de ser curiós comprovar com els mecanismes més
simples de manipulació col·lectiva continuen tant vigents i
efectius com sempre i com el col·lectiu és incapaç de
reaccionar. I encara més sorprenent és la facilitat amb la qual
ens dediquem a buscar culpables per tal de jeure amb la
consciència ben tranquil·la i calmada gràcies al victimisme
tant ben promogut pels nostres governants i que es basa en allò
de que «la culpa és dels demés». De qui sigui però sempre
dels demés.

Al tancament d’ aquesta edició tot just s’ han publicat els llistat
provisionals de mèrits del concurs general i estem a les portes

de l’ estiu i, curiosament, els telèfons i les xarxes treuen fum tot
mirant de localitzar l’ oracle en forma d’ «excel» per poder saber
la previsió de la plaça que guanyarem i satisfer la curiositat i si no
s’ aconsegueix satisfer doncs igual ho arreglem gaudint dels
descomptes a Port Aventura perquè «els funcionaris tenim
descomptes al parc oi?».

Crec que tot plegat ens hauria de fer reflexionar i si realment
aquest és el nostre tarannà doncs, com a mínim, podríem deixar
de lamentar-nos, plegar veles i que aquells qui manen ens
segueixin manipulant amb total tranquil·litat.
A tot això, l’ SME-CCOO continuem al peu del canó perquè,
com va dir aquell presumpte messies que ens havia de portar a
la terra promesa i a qui ara li tremolen les
cames, «qui lluita pot perdre; qui no lluita ja
ha perdut».
 

Marcel·lí Ucero
Director de L’ ESCAMOT
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DARRERES REIVINDICACIONS
A continuació us presentem un recull de les darreres reivindicacions presentades per

l’ SME-CCOO en el darrer semestre.

DENEGACIÓ IL•LEGAL DE PERMISOS PER HOSPITALIZACIÓ
A data 16 de gener de 2013, l’ SME-CCOO hem adreçat escrit al

Director General de la Policia per fer-li
arribar una incidència en matèria de
permisos per hospitalitzacióque
hem detectat a diverses comissaries i
que consisteix en el fet de que, per
concedir el permís, obliguen a

presentar informe del metge que certifiqui la malaltia greu
de la persona ingressada a l’hospital. Això suposa una
violació del dret a la intimitat i, per tant, no s’ ajusta a la llei.

DEMANEM AL NOU DEPARTAMENT D’ INTERIOR QUE ENS
ESCOLTI !
A data 18 de gener, l’ SME-CCOO hem adreçat escrit al nou
Secretari General del Departament
d’Interior, el Sr. Josep Martínez i
Melgares, per exposar-li el nostre
rotund desacord envers l’ anunci fet per
la Sra. Ortega i el Sr. Mas-Collell
insinuant que cal aplicar noves
retallades al conjunt dels funcionaris de
la Generalitat i, per extensió, al CME. Per això, demanem una
reunió amb la nova direcció del Departament per tractar totes les
nostres reivindicacions.

DOS MOSSOS FERITS PER CULPA DEL CINTURÓ DE
SEGURETAT EN MAL ESTAT
L’ SME-CCOO, a data 23 de gener, hem adreçat escrit a la DGP
per informar que a la matinada del 18 de gener de 2013, a l’
altura de Santa Perpètua de la Mogoda, en el transcurs d’
un seguiment a una furgoneta conduïda per presumptes
delinqüents, un caporal i un agent van resultar ferits quan
la furgoneta va intentar fora de la via al vehicle policial. El fet més
preocupant és que aquestes ferides es podrien haver evitat

si el cinturó de seguretat no
hagués estat avariat i, des de
l’ SME-CCOO, denunciem la
negligència de l’ Administració
a la qual se l’ havia informat
d’aquesta avaria en dues
ocasions sense que hagi fet res.

INTERIOR REGATEJA AMB ELS NOSTRES APS
A data 23 de gener, l’ SME-
CCOO hem adreçat escrit al
Director General de la Policia
per demostrar-li que, d’ acord
a la legislació vigent, els dies
d’ assumptes personals

que ens corresponen són 3 dies i no pas 25h, tal i com s’ ha
inventat el Departament d’ Interior fent cas omís al que estableix
la norma estatal.
Malgrat que la norma estatal deixa clar que el personal
funcionari de TOTES les Administracions Públiques tenen
dret a 3 dies d’ assumptes propis, el Departament d’ Interior
«s’ inventa» que aquests tres dies equivalen a 25 horesi, a
més, d’ aquests 3 dies, només 1 ens el deixa gaudir en jornades
planificades d’ entre 10 i 12 hores!

L’ INCREMENT DE ROBATORIS DEMOSTRA QUE LES
RETALLADES ESTAN POSANT EN RISC LA SEGURETAT
PÚBLICA DE CATALUNYA
L’ SME-CCOO ho vam avisar: Les retallades imposades per
la Generalitat estan posant en risc la
Seguretat Pública de Catalunya .
Aquests dies seguim amb preocupació
l´increment de robatoris, especialment a
comarques gironines. No obstant això,
aquests lamentables fets no ens
sorprenen perquè ja fa molt temps que l’
SME-CCOO estem avisant que retallar en la Seguretat Pública
de Catalunya comportarà lamentables conseqüències

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE LA
POLICIA
A data 8 de febrer s’ha celebrat la reunió de la Comissió Permanent
del Consell de la Policia on, una vegada mes, l´ordre del dia venia
imposat per l´administració
Està previst que es publiqui la setmana del 11 de març, i es
convocaran 1746 places per a agents, 160 de caporal, 33 de
sergent i 1 de sotsinspector.

Des del SME-CCOO vam
sol·licitar, dies abans de la
reunió, que l´administració
facilités el numero exacte de
companys que actualment estan
amb plaça provisional, per tenir
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REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE LA POLICIA

A data 8 de febrer s’ha celebrat la reunió de la Comissió Permanent
del Consell de la Policia on, una vegada mes, l´ordre del dia venia
imposat per l´administració
Està previst que es publiqui la setmana del 11 de març, i es
convocaran 1746 places per a agents, 160 de caporal, 33 de sergent

i 1 de sotsinspector.
Des del SME-CCOO vam sol·licitar,
dies abans de la reunió, que
l´administració facilités el numero
exacte de companys que
actualment estan amb plaça
provisional, per tenir tota la
informació en referència al número

de places ofertades pel concurs, i demanar l´oferiment del màxim
de places possibles un cop acabat el desplegament. Una vegada
mes l´administració no ens va voler facilitar aquesta informació i
tampoc hem pogut tenir accés a les places ofertades per
destinacions...
RESUM DE LA REUNIÓ DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ
PÚBLICA (14.02.13)
Us adjuntem un resum de la reunió
de la Mesa General de la Funció
Pública, celebrada el 14 de febrer.
Pel que fa a les retallades, la
Secretària General ens ha
manifestat que tenen la intenció
d’aplicar les mateixes retallades
que al 2012. A més a més, pretenen que els sindicats fem propostes
de retallades!
Ens hem negat a fer cap proposta que comporti fer retallades al
col•lectiu. I l’única proposta que hem fet ha estat: recuperar el poder
adquisitiu, les pagues extres íntegres i l’increment de l’IPC.

REUNIÓ MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 25F –
RETALLADA DE LA EXTRA

25 DE FEBRER DE 2013 - ELS SINDICATS
ENS TANQUEM A LA MESA GENERAL
Els responsables de Funció Pública volen portar
demà a acord de Govern la reducció salarial
anual equivalent a l’import d’una paga per
a tot el personal dels serveis públics.
INCAPACITATS TRANSITÒRIES.
Hi haurà dret a la percepció del 100% de les
retribucions en els supòsits en què la situació
d’IT impliqui una intervenció quirúrgica o una
hospitalització, encara que aquestes tinguin lloc en un moment
posterior a l’inici de la IT, sempre i quan es correspongui a un mateix
procés patològic. Aquestes mesures tindran efectes retroactius des
del 15 d’octubre de 2012.

DENUNCIEM LA PRECARIETAT DEL PARC MÒBIL DE VIELHA.

A data 28 de febrer, els sindicats
SME-CCOO, CAT i SPC hem
adreçat escrit al Director General
de la Policia per denunciar la
greu mancança de vehicles
adequats per a desenvolupar
correctament les tasques que els
agents de la PG-ME tenen
assignades, atenent a les

condicions climatològiques de la Vall d’Aran.
Aquestes mancances tenen una afectació directa en l’eficàcia i
eficiència del servei que la PG-ME ha de prestar a la ciutadania, per
la qual cosa li demanem que solucioni aquesta mancança de forma
urgent.

ELS EMPLEATS PÚBLICS AMB INCAPACITAT LABORAL PER
MALALTIA ONCOLÒGICA, HOSPITALITZACIÓ O INTERVENCIÓ
QUIRÚRGICA PERCEBRAN EL 100% DE LA RETRIBUCIÓ.

La Secretaria d’Administració i Funció Pública ha acordat amb els
representants sindicals ampliar fins a cinc les excepcions en què els
empleats públics percebran el total de la retribució en cas d’incapacitat
transitòria (IT). D’aquesta manera, els empleats públics amb

tota la informació en referència al número de places ofertades pel
concurs, i demanar l´oferiment del màxim de places possibles un
cop acabat el desplegament. Una vegada mes l´administració no
ens va voler facilitar aquesta informació i tampoc hem pogut tenir
accés a les places ofertades per destinacions...
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MÉS SOMETENTS I INTERIOR NO DÓNA RESPOSTA!

L’ SME-CCOO volem fer pública la
nostra preocupació envers
l´aparició de nous sometents a
Lleida. En total ja n’ hi ha a 10
poblacions i aquest fet no sembla
despertar el més mínim neguit en el sí
del Departament d’ Interior que, tot i
haver-se manifestat en contra, no està
posant mitjans per evitar-ho. (06/03/13)

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE POLICIA:
RETALLAR, RETALLAR I NOMÉS RETALLAR

A data 25 de març s’ ha celebrat la reunió
de la Comissió Permanent del Consell de la
Policia en el qual, una vegada mes,
l´administració només ens convoca per
comunicar més retallades de drets, i seguir
demostrant una total manca de voluntat
negociadora.
Ens retallen el dret a reclamar dietes per raó
de servei, continuen potenciant les places de
lliure designació enlloc de convocar les
places a concurs, es neguen a obrir
negociacions per començar a parlar de

canvi de quadrants, torns, reducció de jornada laboral anual,
vacances dins de la jornada laboral o compensació per treballar
festius. Ah, i ja podeu despreocupar-vos de mantenir-vos en forma
per poder desenvolupar de manera òptima les vostres funcions
perquè al Departament l’ importa ben poc.

EL DIA DE LES ESQUADRES LES FELICITACIONS VENEN
RETALLADES !

El descrèdit de les felicitacions concedides als agents del CME
arriba a extrems indecents. Aquest any Interior ha decidit, a
última hora, retallar el nombre de felicitacions al CME i ni tant
sols s’ ha molestat a convocar la Comissió de Valoració per establir
els criteris a seguir a l’ hora de decidir a qui es concedeixen o no
aquestes felicitacions.

MANCANCES DELS MOTORISTES DE PROXIMITAT

A data 18 d’ abril l’ SME-CCOO
hem adreçat escrit al Director
General de la Policia per fer-li
avinent la problemàtica que hi
ha al nostre col•lectiu a
propòsit del patrullatge en
moto de proximitat.
Així, des de fa un temps els agents
són contraris a sortir amb vehicle
de dues rodes perquè, entre altres coses, han de fer ús de jaqueta,
pantaló, guants i sabates inadequades pel patrullatge en motocicleta,
tenen problemes amb la neteja i la manca de talla dels cascs,
pateixen de la manca de protectors d’ esquena, de defensa
extensible, d’ armilles personals de protecció així com una manca
de formació en la conducció de motocicletes.

ON ESTÀ LA UNIFORMITAT DE TRÀNSIT D´ESTIU ?

Companys i companyes de
l´especialitat de Trànsit , una
vegada més veiem com van
passant els mesos, arriba la calor
i un altre any l’ Administració,
excusant-se amb les retallades

econòmiques i en mil històries, segueix sense fer front al
compromís d´entregar als membres de l´especialitat el polo
de màniga curta i veiem que tornarem a sortir amb la comodíssima
camisa del CME i la nostre»estimada» i «fresqueta» armilla reflectant,
amb la qual haurem de passar tota la jornada laboral a temperatures
elevades. (24/04/13)

incapacitat laboral per malaltia oncològica, hospitalització o
intervenció quirúrgica percebran el 100% del sou des del primer

dia.
Aquestes excepcions se sumen a
les que ja s’estaven aplicant des
del passat mes d’octubre, que són
les baixes que es produeixin durant
l’embaràs, així com les baixes
motivades per situacions de
violència de gènere degudament
acreditades, i durant les quals els
empleats públics també perceben
el 100% de la retribució des del
primer dia.  (20/02/13)

L’SME-CCOO hem tingut coneixement que el Director General de
la Policia ha donat ordre al Comissari
Piqué de retallar el nombre de
felicitacions atorgades al CME per
considerar que eren excessives i, en
conseqüència, tot i tenir present que
aquestes felicitacions NO suposen cap
tipus de cost econòmic pel Departament,
sembla considerar que cal seguir
menyspreant al mosso  i seguir-lo
retallant SIGUI COM SIGUI.

INTERIOR RETALLA EL SERVEI DE TRADUCTORS DE LES OAC

A data 3 de maig l’SME-CCOO
hem adreçat escrit al Director
General de la Policia per
denunciar que a l’ OAC de plaça
de Catalunya de Barcelona han
retirat el servei de traductors fet
que provoca un pas enrere en
la qualitat de servei que s’ ofereix a les persones estrangeres que
han de presentar una denúncia. Per això, demanem que es torni a
restituir aquesta figura.
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L’ SME-CCOO DEMANA EXPLICACIONS AL CONSELLER SOBRE
LA MEDALLA ATORGADA AL PRESIDENT DE LES AUTOPISTES

A data 3 de maig l’SME-CCOO hem
adreçat escrit al Conseller d’ Interior
per demanar-li que ens informi de
quins són els serveis de rellevància
relacionats amb la protecció dels
drets, les llibertats i la seguretat
ciutadana, o el suport prestat a la

policia de la Generalitat que ha dut a terme el senyor Salvador
Alemany i Mas per merèixer ser condecorat amb la medalla de
bronze.

L’ SME-CCOO ATRIBUEIX LA FUGA DELS INTERNS DE
TARRAGONA A LA DESÍDIA POLÍTICA.

L’ SME-CCOO volem fer
públic que, a diferència de la
versió oficial, considerem que
la fugida dels reclusos de la
presó de Tarragona ha estat
produïda gràcies a unes
instal•lacions de mitjans del
segle passat (l’ edifici data de
1953), debilitades encara més
per una evident manca de personal i dissimulat amb un sistema de
càmeres de vigilància insuficients. (06/05/13)

LA FIRA D’ ABRIL DE BARCELONA ES COBREIX AMB MOSSOS
DE TERRES DE L’ EBRE
A data 8 de maig l’SME-CCOO hem presentat escrit al Director

General de la Policia per demanar-li
explicacions sobre com pot ser que per
cobrir el servei policial de la Feria
d’Abril a Barcelona hagin hagut de
desplaçar-se agents d’ ARRO Terres de
l’ Ebreamb la despesa que això genera i
el peril l que suposa fer conduir tants
quilòmetres després d’ haver treballat tota
la nit.

LA CUP ACUSA ELS MOSSOS DE DROGADICTES I
TORTURADORS

En els darrers dies la CUP
(Candidatura d’ Unitat
Popular) ha manifestat als
mitjans de premsa el seu
rebuig explícit envers la
BRIMO. Concretament ens
estem referint a l’article
«Abans eren persones, ara
són de la BRIMO», publicat a Cugat.cat pel regidor de la CUP a Sant
Cugat, Ignasi Bea i, en segon lloc, a la notícia apareguda als mitjans
segons la qual aquest dimarts, 7 de maig, la CUP denuncia els
mossos per tortures.
És per això que, l’SME-CCOO, a banda de defensar la
professionalitat de la BRIMO així com la presumpció d’
innocència dels agents denunciats, exigim als nostres
responsables polítics que facin el favor d’ assumir d’ una
vegada que en un Estat de Dret no es pot permetre que s’ ataqui
impunement al conjunt de treballadors i treballadores de la
seguretat pública de Catalunya i que emprenguin les mesures
necessàries per tallar, d’ una vegada per totes, aquesta obsessió d’
atacar gratuïtament a la Policia de Catalunya i d’ utilitzar-la com a
moneda de canvi en les batusses entre polítics. (08/05/13)

INTERIOR DECIDEIX UNILATERALMENT TANCAR LA SALA DE
COORDINACIÓ DE BADALONA

A data 10 de maig l’ SME-CCOO
hem presentat escrit al Director
General de la Policia per
denunciar el fet que, tant els
sindicats com els agents afectats,
hem hagut d’ assabentar-se
per la premsa de la errònia
decisió de tancar la Sala de
Coordinació de Badalona i de
la gravetat que suposa que el

Departament d’Interior obviï l’ obligatorietat que té d’informar als
representants dels treballadors d’aquells canvis estratègics o
operatius que suposin canvis substancials en les condicions de treball.

IMPUTACIÓ DE 22 COMPANYS DE LA BRIMO. SENYOR POLÍTIC
NO S’AMAGUI!!
El titular del jutjat d’instrucció 24 de
Barcelona, Josep Majó, ha imputat
a 22 companys de la BRIMO per
fer la seva feina. Feina dirigida,
supervisada i autoritzada pel
responsable polític de la DIRECCIÓ
GENERAL DE LA POLICIA, el
senyor Manel PRAT.
Des dels sindicats sotasignants volem destacar la tasca
desenvolupada amb gran professionalitat i disciplina per part dels
companys/es imputats, als quals volem donar públicament el nostre
suport.
D’altra banda volem animar als responsables polítics a assumir les
seves responsabilitats, les quals passen per assumir les
conseqüències de les ordres donades, així com dels efectes del
material amb el que fan treballar als agents i de la manera que els
ordenen que ho facin.

NOU ACTE DE FEUDALISME D’ INTERIOR

El passat 6 de març de 2013 el President
Artur Mas va visitar les Terres de l’Ebre i
el Priorat. Concretament durant la seva
estada a Móra la Nova, Artur Mas va
mantenir una trobada amb l’alcalde de Flix
i representants del comitè d’empresa

d’Ercros i va aprofitar també per inaugurar les cotxeres del Centre
d’Interpretació del Ferrocarril de Móra i per això va fer falta un
desplegament de 60 policies quan la comarca està sota mínims!
(21/05/13)
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CONSELL DE POLICIA 31/05/2013: ATURADA LA INSTRUCCIÓ
DE LES INDISPOSICIONS

El passat divendres 31 de maig va tenir
lloc la darrera Sessió Ordinària del
Consell de la Policia. Entre altres temes
se’ns ha comunicat que la Instrucció
sobre les incapacitats temporals i
les justificacions d’absència per motius
de salut i per assistència a consulta

mèdica dels membres del cos de Mossos d’Esquadra queda
aturada. Per altra banda també se’ns informa de la propera
publicació (a partir del 7 de juny) de les convocatòries de Lliure
Designació per a diferents especialitats (Investigació, Ordre
Públic, Trànsit, Suport)

HIPOCRESIA I MENTIDES DE LA SRA. ORTEGA MENYS
EMPLEATS PÚBLICS I MÉS DIRECTIUS.
Pel que fa a la gestió dels recursos
humans de la Generalitat de
Catalunya, el principal objectiu que
s’ha proposat la Consellera de
Governació i Relacions
Institucionals, Sra. Joana Ortega,
és acomiadar i reduir el màxim
número possible d’empleats
públics. Per portar a terme aquest
objectiu no ha dubtat en acomiadar personal laboral i rescindir
nomenaments de personal interí, amb l’objectiu posterior de dur a
terme la corresponent privatització dels serveis públics.
Aquesta reducció d’empleats públics i les tasques que
realitzen ha anat acompanyada -com no podia ser d’una altra
manera- amb l’augment vergonyós i inadmissible de directius
públics, òbviament de la corda del partit polític que mana, i
amb sous altíssims. (10/06/13)

MESA GENERAL 6 DE JUNY DE 2013 MANCA
DE RESPECTE I PRESA DE PÈL

Després d’haver escoltat per TV3 que no
s’aplicaria la retallada de la paga extra a 6.000
empleades i empleats públics, sense que per part
de Funció Pública se’ns hagués informat de res,

TANCAMENT A GOVERNACIÓ CONTRA LA RETALLADA DE LA
PAGA EXTRA
CCOO manifestem que no
estem d’acord amb la
retallada i que el personal
no pot aguantar més la
davallada econòmica que
està patint. Demanem que no tiri endavant la decisió de retallar la
paga i que parlem de les possibles alternatives quan tinguem les
dades numèriques de les despeses i els ingressos. Funció Pública
ens diu que és una decisió que no té volta enrere i afegeix que
aquest tema ja està esgotat.
És per aquest motiu que CCOO, CATAC i UGT romanem tancats
a la Mesa General el temps que calgui, en el Departament de
Treball, fins que parlem amb la Sra. Joana Ortega. (11/06/13)

LA GENERALITAT MENTEIX I MANIPULA DESCARADAMENT EL
SEU PERSONAL DIENT-LOS QUE ELS SINDICATS ENS HEM
NEGAT A NEGOCIAR

LA GENERALITAT
MENTEIX I MANIPULA
DESCARADAMENT EL
SEU PERSONAL DIENT-
LOS QUE ELS SINDICATS
ENS HEM NEGAT A
NEGOCIAR I ENS HEM
AIXECAT DE LA MESA
GENERAL!

L’ADMINISTRACIÓ TRIGA TRES MESOS A CONVOCAR LA MESA
GENERAL I CULPA ELS SINDICATS D’ENDARRERIR LA
NEGOCIACIÓ. QUIN CINISME!!!!
La part social de la Mesa General només hem demanat que hi hagi
algú de pes i amb capacitat per poder negociar i tenir la nostra paga
doble i aquest algú és la Vicepresidenta Joana Ortega, per això
nosaltres NO ens hem aixecat de la Mesa, ben al contrari, ens
hem quedat a dormir i fins i tot potser ens hi haurem de quedar una
altra nit. (12/06/13)

els representants del personal, vam anar a la Mesa General el passat
6 de juny.
Dels 6.000 treballadors que havien de cobrar la paga d’estiu
sencera, resulta que només la cobraran 1.945 persones.
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MOSSOS EN LLUITA – HISTÒRIA D’ UN CONFLICTE! (3ª part)

A les dues anteriors edicions de la revista vam fer un extens recorregut pel conflicte de mossos arran de l’ anunci que el
passat 22 de novembre el President Mas va fer tot anunciant noves retallades. Així, al tancament de l’ anterior edició, vam
tancar el repàs d’ aqueta lluita durant tot el 2012. Malauradament, enguany ELS MOSSOS CONTINUEM EN LLUITA i a
continuació us presentem un recull dels fets més significatius que han anat succeint.

30/01/13 - MOSSOS EN LLUITA: L’ HONORABLE CONSELLER
NO ENS REP

Dimecres dia 30/01/2013 el sindicats SME-
COO, SPC i CAT hem estat al Palauet
(Departament d’Interior), amb la intenció
que l’ Honorable Conseller d’ Interior, el Sr.
Espadaler, ens rebés al seu despatx, per tal
de traslladar-li l’estat de necessitat i la situació
laboral veraç i contrastada que està patint el
nostre Cos. Com era d’esperar,
l’apretadíssima agenda del Conseller no
l’ha permés rebre’ns ni donar-nos cita per
un altre dia proper.

04/02/13 - MOSSOS DE VIELHA DORMEN AL RAS

La nit del 4 de febrer,
diversos agents de Vielha,
escanyats per la impossibilitat
de poder mantenir les
despeses d’ allotjament del
lloc de destinació i de la seva
residència habitual, han
pernoctat en tendes de
campanya protagonitzant així
un acte reivindicatiu en
contra del flagrant
immobilisme per part del
Departament d’ Interior a l’

hora d’ atendre les mancances del col•lectiu.

L’SME-CCOO recolzem als companys i recordem que amb
anterioritat ja hem presentat propostes orientades a pal·liar
les retallades, com pugui ser la petició de fer ús de les
instal·lacions de l’ ISPC o que, d’ una vegada, s’ elimini la
provisionalitat del CME. En aquest sentit, volem insistir que, a data
d’ avui, cap de les propostes presentades han estat ateses i que, per
tant, el Departament d’ Interior, tenint mitjans per pal•liar el mal que
està provocant amb les retallades, no els vol utilitzar tot perjudicant
clarament als mossos.

11/02/13 - NOTA DE PREMSA: ELS AGENTS DE VIELHA QUE ES
TROBEN SENSE SOSTRE HAN ESTAT AGREDITS MENTRE
DORMIEN AL CARRER

Aquesta pasada nit, els agents que
dormien sota el proxo de
l’Ajuntament de Vielha han estat
assaltats per un grup de persones
que els han tirat petards, els han
insultat i els han agredit mentre
descanseven. El resultat ha estat de
tres agents lesionats i una persona
detinguda.
Aquest incident ha estat fruit de la
passivitat que el Departament
d’Interior…

12/02/13 - CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓ - 14.02.13 A LES
10.00h. VIA LAIETANA 26 - TRISINDICAL MOSSOS EN LLUITA!
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La mesa general de la funció
pública es torna a reunir amb la
previsió de noves retallades vers
el sector públic.
Companys i companyes, us
esperem el proper dijous 14 de
febrer, a les 10.00h a la Via
Laietana 26 de Barcelona, per
demostrar la nostra força i la
nostra indignació.

23/02/13 - MOSSOS EN LLUITA: DEMANEM BESTRETES PEL
BTP

Després de l’indignant lectura del punt 6è
amb títol «Compliment de la legalitat», de
la instrucció 04/2013 de 12 de febrersobre
l’abonament de les despeses
corresponents al permís de conducció per
aconduir vehicles policials ( li manca )
«en servei d’urgència» BTP, us
comuniquem: que l’esmentada i
desafortunada instrucció ha estat
impugnada amb advertiment d’obrir
via penal si no s’actua administrativament
per tal de revocar-la.

Per tal que el col·lectiu no desisteixi i es vegi forçat a efectuar la
renovació sota l’amenaça explicita d’obertura d’expedient reflectida
en el punt sisè, s’ha preparat un imprès de comunicació de la
NO renovació del BTP.

07/03/13 - DONACIÓ DE SANG MOSSOS EN LLUITA
TARRAGONA

L’ SME-CCOO RECOLZEM LA
INICIATIVA DUTA A TERME
PELS COMPANY/ES DE
TARRAGONA I ENS SUMEM A
LA CAMPANYA: «DONEM LA
SANG ABANS QUE EL
GOVERN ENS LA TREGUI !».
Companys/es, el proper 7 de
març participeu a la donació de
sang. De 16 a 19 hores s’instal•larà una unitat mòbil del banc de
sang de l’ hospital Joan XXIII prop de l’ABP de Tarragona.
DEMOSTREM A LA CIUTADANIA LA NOSTRA SOLIDARITAT !

21/03/13 - MOSSOS EN LLUITA CONVOCA DIA DE LES
ESQUADRES ALTERNATIVES

El proper 22 d’abril tindrà lloc»l’oficial» Acte Central del dia de les
Esquadres a l’Auditori de Barcelona en el qual els nostres governants
i els nostres comandaments es donaran medalles mútuament.
Davant aquest acte hipòcrita i buit de contingut en aquests moments
històrics de pèrdua de drets i llibertats,el CAT, el SME-CCOO i el
SPC organitzarem un ACTE ALTERNATIU DE LES ESQUADRES
en el qual es donarà veu i protagonisme a la realitat que estem

patint els professionals de la
seguretat pública de
Catalunya alhora que
s’aprofitarà per denunciar els
culpables del brutal
desballestament de l’Estat del
Benestar.
VINE A LES ESQUADRES
ALTERNATIVES! ACTE REAL VS ACTE OFICIAL
22 d’abril a les 10:00 h. a l’AUDITORI, C/Lepanto 150 Barcelona

18/04/13 - TOTS SOM VIELHA! APROVADA PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ PER ALLOTJAMENT

Amb els vots a favor d’ IC-V,
ERC, Cs, PSC; CUP; PP i
l’abstenció dels diputats de
CiU, ha estat aprovada una
proposta de resolució,
transaccionada «in voce», en
la que el Parlament de
Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a negociar la
cessió d’un allotjament a la

localitat de Les a un preu raonable i on es puguin allotjar els agents
del cos de Mossos d’Esquadra destinats a Vielha.

22/04/13 - EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: ELS MOSSOS DEL SEGLE
XXI

Amb motiu de la celebració del Dia de
Les Esquadres Alternatives, la
Plataforma Intersindical Mossos en Lluita
va convocar el Concurs Fotogràfic «ELS
MOSS@S DEL SEGLE XXI» o hi van
poder participar tots els membres del
CME tot aportant fotografies que
reflectissin les condicions laborals dels
moss@s en el context actual.
El dia 22 d’ abril les fotografies es van
exposar en l’ acte de les Esquadres
Alternatives organitzat per les
organitzacions sindicals CAT, SME-

CCOO i SPC davant l’auditori i ara us les fem arribar perquè gaudiu
aquesta exposició.

22/04/13 - DIA DE LES ESQUADRES ALTERNATIVES

Els sindicats de Mossos
promouen un Dia de les
Esquadres alternatiu i
donen unes tisores d’or al
president Mas.
Els sindicats SME-CCOO,
SPC i CAT han organitzat un
‘Dia de les Esquadres



12

Alternatives’, un acte de caràcter reivindicatiu perquè, segons els
seus delegats, la majoria dels agents dels Mossos d’Esquadra «no
se senten identificats» amb la celebració oficial que s’ha fet a l’interior
de l’Auditori de Barcelona. La part més seriosa ha commemorat els
agents «caiguts en acte de servei» amb la presentació d’un monument
on els delegats dels tres sindicats han lliurat un ram de roses. La
segona part ha estat per denunciar satíricament les retallades que
pateix el cos. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha estat
guardonat amb les ’tisores d’or’ i les d’argent’ han estat per
l’exconseller Felip Puig. (ACN, Barcelona, 22 d’ abril de 2013)

22/04/13 - MÉS DE 300 MOSSOS CRITIQUEN LA POLITITZACIÓ
DEL COS I INCREPEN ESPADALER

Més de 300 agents de
Mossos d’Esquadra i sindicats
han criticat aquest dilluns la
politització del cos policial i les
retallades, i han increpat el
conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, a la seva entrada
a l’acte institucional del Dia de
les Esquadres celebrada a
l’Auditori de Barcelona.
Els sindicats SME-CCOO, CAT i SPC han lamentat en un acte
alternatiu que les Esquadres institucionals mai hagin volgut
homenatjar els agents morts, discapacitats o aquells que treballen
en condicions precàries, i han repartit premis i condecoracions als
agents acampats a Viella (Lleida), al col·lectiu Policies Indignats, als
veïns de Bàscara (Girona) i al policia Francisco Sánchez Prieto,
referents de la professionalitat i de la lluita social i sindical.
Han criticat l’acte institucional i l’han titllat de «prostitució», doncs han
considerat que no es reconeix el treball dels professionals, sinó
d’aquelles persones que no han treballat mai per la ciutadania ni al
carrer, i que no coneixen les condicions dolentes amb les quals
conviuen els agents. (Europapress, 22/04/13)

26/04/13 - L’ SME-CCOO EXPLICA A CCTV EL DIA DE LES
ESQUADRES ALTERNATIVES

Els sindicats de mossos fan un
dia de les esquadres alternatiu
perquè la majoria dels agents
«no se senten identificats»
Toni Castejón, portaveu de l’ SME-
CCOO, explica els motius pels
quals els sindicats de mossos van
organitzar aquest dia alternatiu de
Les Esquadres així com les
diferents reivindicacions que es van exposar aquell dia. El portaveu,
també presenta un recull de les fotografies presentades pel
concurs fotogràfic «Els mossos del segle XXI» que són prou
significatives del lamentable estat de degradació que viuen les
comissaries de mossos d’ esquadra. «A mi em fa molta gràcia perquè
la màxima preocupació d’ Interior és la imatge de la policia però si
parlem d’ imatge precisament és que estem denunciant avui» .
(Collado Societat Il·limitada, CCTV, 26/04/13)

14/05/13 - MOSSOS EN LLUITA: TOTS ESTEM A VIELHA!

Tot i aprovada el 18
d’abril de 2013 la
Resolució del
Parlament sobre la
cessió d’un alberg per
a la pernoctació dels
mossos d’esquadra
destinats a Vielha e
Mijaran, quasi un mes
després els companys
continuen dormint al ras

posant de manifest una vegada més la lentitud del Govern i la manca
de sensibilitat davant les problemàtiques que pateix el Cos de
Mossos d’Esquadra.
Delegats sindicals del SPC, SME-CCOO i CAT demà dimecres 15
de maig pujaran a Vielha per donar suport als companys, per
denunciar les precarietats de les condicions i per exigir l’execució
de la Resolució del Parlament.
D’altra banda Vielha serà la continuació de l’exposició fotogràfica
de denúncia de les males condicions laborals, materials, i
d’higiene del CME duta a terme el dia de les Esquadres Alternatives.
(14/05/13)

31/05/13 - MOSSOS EN LLUITA: CONCENTRACIÓ DIMARTS 4
DE JUNY DAVANT LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ 45/X del
Parlament, JA!!
DIMARTS 4 JUNY 10h davant
la GENERALITAT. SME-
CCOO, CAT i SPC
demanarem l’ inici de les
negociacions per la
instauració de torns
estables per donar
compliment a la Resolució 45/
X i continuarem amb la
denúncia fotogràfica de les
condicions laborals del CME.
Recordem que la Resolució
45/X del Parlament de
Catalunya, sobre els torns de
servei dels agents de Mossos
d’Esquadra, insta al Govern a establir progressivament, al llarg
del 2013, un sistema de distribució de torns de servei dels
agents del CME.
La voluntat dels sindicats signants és poder iniciar les negociacions
per avançar el més aviat possible en la implantació d’un nou
sistema d’horaris i distribució de torns que comportin una
estabilitat horària real i per la qual cosa i mentre l’actual Govern de
la Generalitat no aculli la nostra petició lícita de negociació d’aquesta
problemàtica durem a terme les accions i farem servir les vies dins
la legalitat vigent per tal de defensar les justes reivindicacions per a
la millora de les condicions laborals dels mossos i les mosses
d’esquadra.
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04/06/13 - ELS SINDICATS DE MOSSOS ES QUEIXEN DE LA SEVA
PRECARIETAT LABORAL DAVANT DE LA GENERALITAT

Representants de les
associacions sindicals més
importants de la policia
catalana adverteixen que la
situació comença a ser
«insostenible» per culpa de
les retallades
Els sindicats dels Mossos
d’Esquadra han muntat aquest

dimarts una paradeta a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant
de la Generalitat, per explicar als ciutadans la precarietat de les seves
condicions laborals i advertir que les retallades que pateixen els
impedeixen oferir un servei adequat. A escassos metres de la porta
principal del Palau de la Generalitat, desenes de representants dels
sindicats SPC, CAT i SME-CCOO han mostrat fotografies de denúncia
de les seves condicions de treball. El portaveu del sindicat SME-
CCOO, Toni Castejón, ha denunciat la «falta de diàleg» del
departament d’Interior. (Ara.cat, 04/06/13)

MOSS@S, LA LLUITA CONTINUA!
Marcel·lí Ucero
Secretari de Comunicació
SME-CCOO

TOTS SOM VIELHA!
El dia 4 de febrer de 2013 començava a Vielha
l’acampada més llarga que es coneix al Cos de
Mossos d’Esquadra.Un grup d’agents de la
comissaria de Vielha iniciaven una reivindicació
laboral que consistia en dormir al ras a les
portes de l’Ajuntament sense més protecció que
un sac de dormir i la teulada del porxo.

La protesta sorgia arran de les fortes retallades imposades
pel Govern de la Generalitat i l’aturada de noves promocions
d’ingrés al Cos, agreujant la situació dels efectius destinats a la Vall
d’ Aran, zona turística amb lloguers alts i a molta distància dels
domicilis de la gran majoria de companys destinats allà.
L’objectiu de l’acampada es va dirigir a demanar l’obertura de
la Residència de Les, tancada fa uns mesos, i poder fer un ús el
col·lectiu de Mossos i la resta de funcionaris de la Vall a un
preu de lloguer raonable.
Des de l’ SME- CCOO i altres organitzacions sindicals (SPC, CAT-
ME i USPAC) es va contactar amb diferents personalitats
públiques i partits polítics que van mostrar interès per l’esforç
portat a terme pels companys de Vielha i van donar tot el seu
suport a la reivindicació.

Fruït del suport de tots els partits polítics de l’arc parlamentari ( a
excepció de CIU que es va abstenir) el dia 18 d’abril  de 2013 a la
comissió parlamentària d’interior, el Parlament de Catalunya
instava al Govern de la Generalitat a donar una resposta a la
reivindicació de Vielha, consistent en l’ús de la Residència per
part dels mossos a un preu de lloguer raonable. A hores d’ara, (
data de la confecció d’aquest escrit) Interior no ha fet efectiu el
manament del Parlament i l’ acampada continua vigent de mans de
l’ Albert i el Gerard.
Des de l´SME- CCOO s’ha donat tot el suport tant humà com
logístic a l’ Albert i al Gerard, compartint amb els companys de
Vielha diverses nits al llarg d’aquests 4 mesos que dura la
reivindicació, comprovant de primera mà la duresa i l’esforç que
comporta acampar al ras.
El sindicat creu que amb aquesta acció insòlita, que ha originat una
resolució del Parlament de Catalunya, s’obre una via per
reivindicar nous establiments titularitat de la Generalitat que
es podrien utilitzar per dormir els efectius del Cos destinats
fora dels seus domicilis, i d’aquesta forma minvar els terribles
efectes de les retallades. ( des de l’ SME- CCOO ja es va demanar
a Interior fer ús de la Residència de l’ ISPC ).
És el primer cop que una comissió parlamentària d’interior dóna
lloc a una resolució parlamentària instant a un Govern de la
Generalitat a complir un manament.
Des d’aquestes línies vull donar tot el meu suport als companys
de la comissaria de Vielha que han participat tant directament
com indirectament a l’ acampada, i en concret a l’ Albert i al
Gerard, que actualment estan portant a terme la reivindicació en
unes condicions climatològiques i personals duríssimes, dormint més
d’una nit a 8º sota zero i aixecant-se’n a les 6:00 del matí per anar a
treballar.

Portada del diari Segre del dimecres 6 de febrer de 2013.
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En Kiko Llavero (segon per l’ esquerra), acompanyant als companys
moments abans d’ haver de dormir al ras. (07/02/13)

En Kiko (primer per la dreta), donant suport als companys tot dormint
al ras al porxo de l’ Ajuntament de Vielha.

CONCURS FOTOGRÀFIC:
«ELS MOSSOS DEL

SEGLE XXI»
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Amb motiu de la celebració del Dia de Les Esquadres Alternatives, la Plataforma Intersindical Mossos en Lluita va convocar el
Concurs Fotogràfic «ELS MOSS@S DEL SEGLE XXI» o hi van poder participar tots els membres del CME tot aportant fotografies
que reflectissin les condicions laborals dels moss@s en el context actual.

El dia 22 d’ abril les fotografies es van exposar en l’ acte de les Esquadres
Alternatives organitzat per les organitzacions sindicals CAT, SME-CCOO
i SPC i, en endavant, aquesta exposició s’ ha convertit en itinerant. Així
ha estat com, mitjançant aquesta exposició, hem anat advertint a diferents
indrets del territori que la situació comença a ser «insostenible» per culpa
de les retallades
A tall d’ exemple, vam muntar aquesta paradeta el 14 de maig a Vielha
i el 4 de juny a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, tot plegat per
explicar als ciutadans la precarietat de les nostres condicions laborals i
advertir que les retallades que patim ens impedeixen oferir un servei
adequat.
Malgrat això, Interior segueix mostrant una clara falta de diàleg i és per
això que ara us fem arribar aquesta exposició en format paper perquè
en pugueu fer la màxima difusió possible.

«FOTOGRAFIA GUANYADORA DEL CONCURS»

Mora d´Ebre112

A girona manca paper Amb compte que punxa

Aixó és un poble, no una autopista

Al descobert sistema
calefacció

Alcalde de vielha no deixa dormir

Eixample BCN acumulament de biomassa

In memoriam porc senglar

El radarconsell sobre felicitacions

aprofitant l´espai
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CAP A ON VA L’ESPECIALITAT DE
TRÀNSIT?

Estava pensant com titular aquest article sobre la
uniformitat i el material de trànsit, quan m’han vingut
al cap les col·leccions per fascicles que cada setembre
anuncien per TV.
De fet, la Casa ha utilitzat el mateix sistema per dotar-
nos de roba i material als efectius d’aquesta
especialitat; fent una entrega enciclopèdica de la
uniformitat de trànsit que dura ja 10 anys i encara no
ha finalitzat, denotant la poca consideració cap a una
especialitat que va nàixer coixa i que a dia d’avui
«ninguneja» dia rere dia.

Allà pel 2003 es va començar amb el primer lliurament
de la col·lecció format per cinc fascicles; folre polar
tèrmic, jaqueta de Goretex, pantalons bielàstics
«d’últim disseny « botes de muntanya d’hivern i guants,
tot això després d’una reivindicació que va durar sis mesos,
i que va comportar d’altres millores importants per tot el Cos
( 2 vals menjador, folre polar per tots, botes de muntanya,
pagament d’hores de judicis...) Prèviament, se’ns va fer
entrega d’un «índex», en forma de jaqueta «paravents» i
que representava el debut en el món del «groc fosforito», jaqueta que si tenies la mala sort de tenir un coll de gimnàs , o no!!, no podies cordar
la cremallera fins a dalt de tot.
El segon lliurament enciclopèdic posava èmfasi en la seguretat dels motoristes. Per fi s’acceptava una demanda sindical, i la casa
posava la «carn a la graella» per fer més segur el patrullatge motoritzat després d’una dècada amb pantalons bombatxos «model anys 40’s»
i  conduint a l’estiu amb mànega curta.
Aquest lliurament constava de 4 fascicles; «tortuga», pantalons, jaqueta i botes de motorista. Però amb una diferència amb el primer,
aquest cop cada fascicle es lliurava per separat amb un any o més de diferència entre un i l’altre. Quan arribaven les botes la jaqueta lluïa una
tonalitat de blau molt diferent als primers pantalons entregats ( s’han entregat dos pantalons amb vora dos anys de diferència  de disseny
diferent ).
Menció a part mereix el Polo d’hivern!!!! Sí, després d’un quinquenni reclamant un polo per trànsit, com té la resta de policies encarregades
d’aquesta especialitat a Catalunya, Espanya i part del planeta, es va poder negociar amb la casa l’ entrega del polo d’hivern colant-ho amb les
negociacions de la jaqueta de motorista. Finalment la casa va ser benèvola i ho va entregar a tots els efectius de la especialitat ( sobre 1200 ).
A dia d’avui, l’ enciclopèdia encara no està finalitzada, amb els primers fascicles ja antiquats pel pas del temps ( més d’una dècada des de
la primera entrega ), i amb una reposició d’aquests cada cop més escassa i de pitjor qualitat ( exemple les botes de muntanya, ara model «
pallasso de la tele» que res tenen a veure amb les que es van entregar a l’any 2003), queda pendent el somiat i desitjat polo d’estiu.
Una peça d’uniforme que suposaria rebaixar la penositat de treballar al sol a l’estiu mentre s’estan fent controls planificats o atenent accidents de
trànsit, permetria no fer ús de l’armilla fosforita de plàstic amb el que això suposa quan s’està regulant a l’autopista al sol i a més de 40º, i amb
el corresponent estalvi per l’administració.
Tampoc podem oblidar un tema tant o més important que el polo d’estiu. Sí, per aquells que ho estàveu pensant faltava el CASC!!!!!. Doncs
sí, actualment el 60% dels cascs de dotació es troben caducats, sí, com llegiu el 60%!!!. S’ha demanat per activa i per passiva la seva
reposició, però a dia d’avui la resposta es nul·la, i amb una excusa que ja comença a ser cansina i preocupant; « no tenim pressupost per
renovar-los...»
Un CASC, que els que portem anys a l’especialitat el vam veure marca BMW i ara ja comencen a arribar succedanis i segones marques,
contant que no estigui caducat...i amb un sistema de telecomunicacions instal·lat totalment obsolet si el comparem amb altres Cossos policials.
Però a dia d’avui tenir- lo caducat tampoc és problema per la casa. Ja han ingeniat un sistema per cobrir-se les esquenes en cas d’accident
amb un casc caducat. Segons informacions fefaents, els soferts companys que volen conduir amb un casc amb la garantia de fàbrica caducada,
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signen un document on la casa es treu tota la responsabilitat. Aquest document ja s’hauria
posat en pràctica a la Volta Ciclista a Catalunya d’aquest any.
També és cert, que d’altres companys estan fent entrega dels seus cascs caducats als
seus caps corresponents, i no surten més amb moto fins a que se’ls reposi i entregui un
casc en condicions.
Fets insòlits com aquests mostren el menys preu de l’administració cap a la
nostra especialitat. I la doble vara de mesurar la imatge corporativa del Departament
d’Interior que només miren de quedar bé amb la societat, però no es preocupen el
mínim de la uniformitat i material dels seus efectius de trànsit.
Des de l’ SME – CCOO, en reiterades ocasions,hem reclamat al Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya la reobertura de negociacions amb els
sindicats per dotar del polo d’estiu als efectius de trànsit, que van quedar aturades ara
fa dos anys.
Tanmateix s’ha sol·licitat la negociació d’uns pantalons adequats per l’estiu, unes
botes de canya baixa i un distintiu de la l’especialitat com tenen altres grups;
ARRO, BRIMO, GEI, MUNTANYA.....
També hem denunciat en diverses ocasions la caducitat del casc i la manca de
reposició del mateix. Haurem d’esperar que l’ administració amb la pròrroga dels pressupostos que ha fet, determini una quantitat de diners
per aquestes reposicions.
Estarem atents a veure si aquest cop la casa no incompleix un altre cop el que ens va dir al Consell de la Policia del 31 de maig.
Continuarem amb incompliments sobre la reposició dels cascs? O aquest cop faran cas a les peticions de l’ SME- CCOO?
Aprofitem l’ avinentesa per recordar-vos que per qualsevol incidència que us trobeu a Trànsit, podeu contactar amb la nostra Secció Sindical de
Trànsit SME-CCOO:
RP Metro Sud. Carles Manrique. carles.manrique@ccoo.cat
RP Central. Bet Casellas. sme-rpcentral@ccoo.cat
Olot. David Llorenç. sme.olot@gmail.com
Lleida.KikoLlavero. sme-lleida@ccoo.cat
Tarragona. Ferran Companys. ferran.companys@ccoo.cat
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El  Pirineu és zona abrupta per naturalesa,  on una  distància
entre  una capital de comarca i una altra pot semblar una senzilla
passejada si ens ho mirem asseguts des d’una cadira  de despatx.
No obstant això, la realitat és força més dura. Una vegada sobre el
terreny allò que semblava un moment de no res es converteix en
unes hores de trajecte  havent de circular per unes carreteres amb
corbes i desnivells i on, en ocasions, caldrà travessar un o dos ports
de muntanya per arribar al destí.

Fins no fa molt temps el grup d’ ARRO de  La Seu Urgell, quan
realitzava un servei a una d’aquestes poblacions o capitals de
comarca, com Sort, Vielha o Puigcerdà, entre altres, se’ls
compensava amb una mitja dieta quan el desplaçament
implicava haver de dinar o sopar durant el servei fora de la
seva comarca de destinació.

Des de que es va establir les noves regles del joc, no pactades
sinó imposades, els companys i companyes han de realitzar
els mateixos serveis en aquestes comarques sense tenir dret
a la mitja dieta  i havent de menjar sempre de carmanyola.

Davant d’aquesta situació el Grup ARRO de La Seu Urgell ens
va fer arribar una nova proposta al nostre sindicat. Així, la proposta
plantejava cobrar la mitja dieta si el servei es realitzava fora de
la comarca de l’Alt Urgell i la Cerdanya, és a dir, a la resta de
capitals de comarca de muntanya. Per tant, si el servei es realitzava
dins la mateixa comarca o a la Cerdanya proposaven no tenir dret a
la mitja dieta.

Entenem, per tant, que aquesta era una proposta prou encertada
per la situació que travessem i força justa per intentar compensar
aquests desplaçaments. Una proposta que, tant en el Pirineu com
en altres contrades, podríem nomenar  amb l’argot «Estira i
arronsa» , una expressió molt coneguda que significa que ni tothom
hi perd i ni tothom hi guanya, és a dir, una proposta d’ entesa.
Per tant, aquesta proposta, recolzada plenament pel SME-CCOO,
semblava  molt coherent, adient i força raonable.

Així doncs, des  de l’ SME-CCOO vam realitzar un redactat adreçat
a la Direcció General de Policia amb aquesta proposta, per tal

de poder  treballar de forma coherent segons la nostra manera
d’entendre el treball policial a les comarques del Pirineu però,
malauradament, la resposta per part de la DGP va ser totalment
negativa.

Aquell «estira i arronsa» dels nostre parlar, dels nostres avantpassats
o senzillament «el regateig» d’intentar arribar a un acord consensuat
per ambdues parts per intentar treballar de la millor forma possible
ja no existeix. Ara, malauradament,  uns guanyen  i els altres
perden. NO HI HA ALTRA OPCIÓ.

Si us pregunteu si estem contents amb la resposta obtinguda,
evidentment que NO. Novament no és té en compte el treball en
el terreny ni la realitat d’una situació que molts companys
pateixen cada dia.

Només em queda dir que, des de l’ SME-COO de la RPPO,
continuarem lluitant per tots aquells companys destinats a aquestes
comarques on l’ orografia té una realitat diferent i on algun dia es
veurà que les propostes coherents no són descabellades sinó
ENCERTADES, tot i els desnivells que trobem a les comarques de
muntanya.

ARRO LA SEU D’ URGELL
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EL PARC MÒBIL DE
MOSSOS: UNA

IMATGE VAL MÉS QUE
MIL PARAULES.

Massa acostumats ens tenen els polítics a les seves fal·làcies i
aquesta mania que tenen d’ ignorar o disfressar la realitat més
evident. És tal aquesta tendència que per molt que l’ SME-CCOO
denunciï una més que paupèrrima situació del parc mòbil del CME,
Interior continua donant llargues apel·lant a una renovació del rènting
que mai arriba i al fet que, per culpa del pressupost, haurem de fer
front «amb el que tenim».
Aquest cop no gastarem més tinta per denunciar allò que una imatge
por dir per sí sola i, per si de cas, enlloc d’ una imatge, us en
presentarem un bon grapat perquè el lector pugui valorar per sí
mateix la veracitat de les nostres reivindicacions.
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Toca un nou número de la revista i un dels temes a tractar era
la mancança, perdó, mancances que hi ha al cos, i en aquest
cas a la Regió Central que és la que em pertoca. Després de
veure i viure en persona algunes d’aquestes mancances i
d’escoltar en les diferents visites sindicals als demés
companys i companyes, tocava escriure i exposar  aquestes
mancances. Després de pensar-hi una estona  què  millor que
exposar-ho   utilitzant algunes de les expressions i maneres
de dir que han utilitzat alguns companys  i que en ocasions
són  en forma de sarcasme, ironia o befa directament tot
esperant no ferir sensibilitats ja que no us explicarem res que
no sapigueu (tots patiu aquestes mancances). Si més no,
potser us traiem un petit somriure ni que sigui irònic, davant
la situació que tenim.

Per on començar? La llista és llarga...

Escandalosa manca de vehicles per cobrir suficientment els
serveis, comissaries on només hi ha un cotxe mampara i on si
algun dia s’alineen els astres i s’han de fer dos detinguts a l’hora, a
un l’hauran de portar emmanillat i a peu pel poble fins a garjoles, tot
saludant als veïns que fan el cafè a les terrasses.  X-trails que
semblen tancs que hagin servit a la segona guerra mundial (al
bàndol dels que van perdre evidentment)  i que t’avisen constantment,
queixant-se , fent soroll de que alguna cosa no va bé però van al
taller i tornen igual, vehicles de representació que si representessin
el que realment som ja podríem plegar (podríem dibuixar-los una
pandereta a les portes).

Furgonetes que s’utilitzen pels serveis ordinaris de seguretat
ciutadana  i que no porten dins als sis fornits companys dels equips
d’ARRO sinó a tres o quatre companys de l’escamot de torn ( i més
d’un fornit també, faltaria més)   fent els serveis ordinaris de USC.

Exeos preparats per trànsit que s’utilitzen per seguretat
ciutadana i que en algun lloc fins i tot utilitzats per proximitat. A qui li
falti imaginació, que pensi en un Exeo passant per un camí rural.
Això si, podrà posar el panell informatiu de «carretera tallada» quan
quedi embarrancat al mig del camí.

Unitats de científica que no disposen de suficients tires de
transferències per les empremtes. Per tant, arribes, veus
empremtes i valores si pots fer la transferència o no, no sigui que
s’acabin i llavors no en tinguis per quan realment et farà falta. Per
quan realment et farà falta? D’això se’n diu optimització de recursos...
falten reactius, càmeres de vídeo que tenen 15 anys,  càmeres de
fotos antigues i manca de carrets, bateries, de màscares... i així un
llarg etcètera...talment, talment, com el CSI

L’eterna falta d’efectius, més notable en comissaries petites, on
si hi ha 2 patrulles de servei ja pots fer festa major i on si mai es

tornen a alinear els astres i fa falta més gent ja sortiran, OAC , caps
i fins i tot el de porta i així arribar a 5 efectius més, tot esperant
reforços d’altres comissaries que, és clar, com que segurament en
tindran de sobres....

I ja a nivell de riure...  paper de wàter que va pel camí de tornar
a ser de l’ Elefante, alguns segurament no l’hauran viscut però
només heu de buscar  les set diferències entre un gosset tendre i
esponjós com l’ Scotex i la pell d’un elefant i aviat les haureu trobat
oi? Doncs ara imagineu  com us pot quedar el vostre «molt
honorable» tractat amb aquest «carinyo».

Menjadors que no estan preparats perquè hi mengin vuit o
deu persones juntes ( això tirant pel cap baix) i on a sobre et
«demanen» amablement que no hi cuinis unes estupendes sardines
encara que t’ho hagi recomanat el metge per les seves propietats
beneficioses de l’omega 3 o un deliciós bròquil o coliflor que tant bé
funcionen pel colesterol...

Ordinadors que aviat aniran amb manovella. Diria que algun
company ha comentat que el que utilitza a la OAC  ja li han posat,
sistemes operatius obsolets, informació bàsica ara inaccessible, per
no tenir no tenen ni el clip simpàtic que t’ofereix opcions d’ajuda
davant de problemes amb el programa que utilitzes. Segurament
no hi és perquè també l’han capat. «ESTÀ VOSTÈ INTENTANT
ACCEDIR A UNA INFORMACIÓ …..» Us sona? No hi ha la opció de
respondre «SI, HO SÉ, SÓC POLICIA I NECESSITO AQUESTA
INFORMACIÓ!».

Telèfons amb els quals no pots passar les trucades de porta a
sala, de porta al despatx d’incidències, d’incidències a OAC , de
OAC a.... la lluna!!! Aquell funcionari que tots coneixem que es passeja
tot el dia amb un paper a les mans i va amunt i avall fent veure que
té feina ha estat injustament criticat. No és algú que no té feina i fa
veure que en té, no, companys, és un company que segurament es
mou de despatx en
despatx portant
« t r u c a d e s
telefòniques» i si no
és ell, tranquils, al
proper concurs hi
haurà una plaça
destinada a això...i
sinó sempre ens
quedarà allò tant
divertit de la infància
dels pots de iogurts i
el fil o els senyals de
fum (problema pels no fumadors, la tècnica no serà bona i a saber
quins missatges es passaran).

MANCANCES A LA REGIÓ CENTRAL
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En fi, si seguim ens excedirem, ja només queda dir que després
de passejar-se per les diferents comissaries de la regió i sentir
una i altre vegada les mateixes queixes, dóna la sensació
d’entrar en un cercle viciós del qual sembla que no en sortirem.
És com parlar
d’un vestit que
hauria de ser fet
a mida per cada
sector però que
l’han  tallat des
del mateix patró,
i el què és més
important , un
patró que falla i
que del qual el
sastre no en té i
no vol tenir ni la
més remota idea
de per on falla, ja que l’ha deixat en mans d’un aprenent perquè ell
té altre feina.

Resulta que un camal li ha quedat més llarg que l’altre i la màniga
dreta és màniga curta i l’esquerra li toca al genoll. Ens han fet posar
aquest vestit i ens hi hem acostumat,  ens hem acostumat al  tallatge
i resulta que ja caminem i ens hi posem bé de tal manera que el
lluïm igual de bé que en  Gorge Clooney amb els d’ Emidio Tucci.
Agafem cotxes que no hauríem, no ens mengem les sardines

ni la coliflor, ens portem tovalloletes especials per tractar de
forma correcte les nostres intimitats,  fem fotos amb els nostres
Iphones, busquem informació per altres vies quan la mateixa
administració ens la nega, posem a disposició els nostres
telèfons personals, i així un llarg etcètera que facilita a la casa
seguir amb les mancances que tenim perquè els hi solucionem
a la nostra manera. Perquè nosaltres fem que funcionin moltes
coses per la nostra disposició...i ull!! Això no és cap critica, hi ha la
convicció que ho fem  perquè som uns professionals i perquè moltes
vegades hi va la nostra pròpia seguretat i  volem donar el servei que
la societat es mereix.

És més que,  sap greu que fent això, el sastre no veu que el vestit
està mal tallat i necessita un nou patró.

Ah! Això si,  esperem  que mai s’alineïn els astres,
que llavors si que serà  APAGA I MARXEM !
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Per tothom és sabut que tots els agents de seguretat ciutadana
són nivell 1 de Trànsit. Doncs bé, si t’agrada l’ especialitat de
TRÀNSIT i vols fer tasques relacionades amb trànsit però sense
cobrar el plus de l’especialitat el teu lloc, sens dubte, és la
Comissaria de Districte de Santa Perpètua de Mogoda, la qual
pertany a l’ABP  Sabadell.

Des de l’ SME-CCOO hem detectat que a la CD de Santa Perpètua
els agents efectuen una gran quantitat de denuncies de trànsit. En
sí, la cosa no aniria a més si no fos per les grans diferències que a
continuació us mostrarem:

Llavors perquè trobem això:

Si us fixeu, en el total de denúncies efectuades per l’ABP de
Sabadell, la qual compta amb una mitja d’uns 29 agents per torn,
és de 206 denúncies en els primers 5 mesos del present any.
En canvi, a la CD de Santa Perpètua, amb un màxim de 9 agents
per torn, la xifra s’ eleva a un total de 741 denúncies durant el
mateix període de l’any, destacant d’entre tots els agents de
proximitat ( 2 agents per torn).

També hem tingut coneixement que a la CD Santa Perpètua hi ha
unes graelles de control de denúncies de trànsit i D10, les
quals només les tenen els dos escamots que, segons el seu
cap «ESTAN PER SOTA DE LA RESTA» i que els seran retirades el
dia que no siguin els cuers en l’ estadística, passant llavors a aquell
escamot que tingui pitjors números.

Dit això, nosaltres ens preguntem, ESTEM EN UN COS DE
SEGURETAT O AL CONCURS «QUE GANE EL MEJOR»?
SOBREN COMENTARIS !

CD STA. PERPÈTUA DE MOGODA
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A les Terres de l’Ebre fa anys que som els oblidats o millor dit
ens pensàvem potser que la vida policial i el dia a dia eren
diferents, o sigui, més «tranquils» però, malauradament, el cert
és que no és així ni de bon tros. Tant és així que no sé per on
començar.
Podem començar parlant de MORA D’EBRE, una comissaria petita
on hi ha pocs problemes, amb uns comandaments correctes i on la
gent que hi treballa està relativament contenta malgrat que la majoria
són de Lleida i esperen amb ganes tornar a casa (ànims companys,
a veure si la casa s’espavila i arribeu tots a casa algun dia!). Per
tant, Mora d’Ebre és un bon lloc malgrat que pateix els
problemes estructurals de manca vehicles i d’ efectius, fet que
provoca que hi hagi dies on només surt al carrer una única patrulla
per una població de 26.000 habitants.
Cal remarcar, això si, que a Trànsit Mora hi ha coses a millorar
però tranquils que, poc a poc, anirem posant fil a l’ agulla. Us prometo
que m’hi hi posaré de valent perquè, com diu la dita, la feina
sempre s’ ha de fer sense pressa però sense pausa.
Parlem ara de GANDESA. Què podem dir d’ aquesta ABP? Doncs
que la gent està malament però ho diuen amb la boca petita per
temor a represàlies. Hi ha molt problemes,pocs efectius i molta
fiscalització. Total, els companys estan més pendents del «què
diran o faran els caps» que de la problemàtica del ciutadà. Jo,
personalment, ho trobo molt vergonyós. Senyors Caps de l’ ABP, l’
enemic no està a casa, està fora i són els lladres, els maltractadors
i tota la varietat delictiva que podem trobar. Potser estaria bé que
ens fixéssim  en això i que vostès, comandaments, estan
treballant amb persones i no números.
En el cas d’ AMPOSTA podríem dir que tenim
una mica de tot . Per una banda
comandaments que sí que tenen clar que
estan treballant amb persones i que saben
donar les ordres com cal i, per altra banda,
altres comandaments que no saben ni com
donar les ordres i que acostumen a tractar
els agents com a nens petits. Esperem, no
obstant, que uns aprenguin dels altres
(sempre en positiu) i que, poc a poc, s’
encomani el bon estil de gestió.
Ara arribem a TORTOSA, o sigui, «el centre
de l’ univers» de la RPTE. Un lloc «raro,raro».
Fa cinc anys que es va fer el desplegament i
els sindicats potser no hi havíem insistit gaire
per aquí baix ja que potser creiem que,com
he dit abans,la RPTE era una zona
tranquil·la. Sentint-ho molt, no és així.
El primer que vull dir és que la RPTE és
una regió on hi treballemprofessionals de
la seguretat,  com a cada racó d’aquest país,
però primer de tot som persones. Si, si,
PERSONES!I ho dic perquè hi ha molts cops

que els comandaments no se’n recorden d’ això. I, a més, a
partde que totes i cadascuna de les PERSONES que hi treballem
som professionals, no som adolescents de 15 anys.
Perquè ho dic això?Mireu, les PERSONES que hi treballem,
cadascú des de la seva unitat o especialitat, posem el nostre granet
de sorra  per a que tot funcioniperò, curiosament, el resultat és
que ens fiscalitzen encara més. Però anem a pams...
USC, com sempre, els més castigats.Penseu que són la base i l’
ànima de la policia, els qui més se la juguen i als qui més se’ls
«apreta». Companys i companyes d’ USC, jo em trec el barret
davant vostre perquè, malgrat us estiguin tot el dia a sobre,
seguiu al peu del canó!Com dic, malgrat que només estiguin
pendents de si feu el cafè aquí o allà, que si no canteu PGH i no sé
quantes més bajanades, malgrat que mai agraeixen la feina que
feu (perquè donen per suposat que així ha de ser),des d’ aquestes
línies us felicito per la feina que realitzeu!I no em vull imaginar
què serieu capaços de fer si tinguéssiu un parc mòbil en condicions,
una formació de qualitat, material suficient i sense la necessitat d’
anar als serveis a pit descobert. FELICITATS!
TRÀNSIT. Quins grans professionals els companys/es de
Trànsit!Ja pot ploure, fer vent, fer fred o calor que sempre estan
traient pit i fent la feina. Això si, curiosament ara que s’ ha convocat
el concurs general gairebé un escamot sencer marxarà. Per
què serà?De fet, quan faig les visites hi ha coses que no quadren i
s’actua com si no passés res. Algú s’ha preguntat perquè vol marxar
tanta gent d’ una especialitat que els agrada, en la qual porten un
grapat d’ anys i amb la destinació prop de casa? Doncs, benvolguts
comandaments, no és perquè vulguin canviar,és per desmotivació.

REGIÓ POLICIAL TERRES DE L’ EBRE.
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Perquè es senten fiscalitzats i perquè Trànsit, tal i com manifesten
molts companys, «ha canviat molt» i «ara els caps només es fixen
en xorrades». Potser que s’ ho fessin mirar oi?
ARRO. Precisament jo, que formo part activa d’ aquesta unitat,
comprovo diàriament l’ ARRO més diferent de Catalunya i quan
reclamo que ens regim pels mateixos criteris que la resta d’
ARROS del territori la resposta és que»els incidents són
diferents que a d’ altres regions». M’ hauran de perdonar,
benvolgut cap i sots cap de la RPTE, però aquest argument no
convenç.
Heu de saber que el servei que més sovint fem l’ ARRO de les
Terres de l’ Ebre són els «plantons a tope» amb llumetes
perquè se’ns vegi i així els malfactors no robin  (sense
comentaris). Diria jo que això es podria fer amb unes figuretes
de cartró pedra vestides amb la granota i distribuïdes a cada
rotonda. I més tenint en compte que aquest servei de «plantons a
tope» ja fa dos anys que es fa i els robatoris continuen. No
serà que hi ha quelcom que no funciona? És clar, segur que la culpa
serà dels policies que fem aquests serveis (com sempre).
Aquí a la regió sembla ser que ningú recorda que els agents d’
ARRO som especialistes en unes tasques i, el que és pitjor, no
només no ho recorden sinó que els hi és completament igual. Sembla
ser que ens consideren fitxes d’ escacs per moure amb l’ únic
objectiu de que els «quesitos» surtin (ja m’ enteneu l’ argot oi?).
Això si, quan anem a Barcelona hem de ser els millors, els fora de
sèrie i també hem de ser els millors fent entrades. Però per això,
senyors comandaments, fa falta formació i l’ ARRO d’ aquesta regió
és la que menys formació fa de tota Catalunya.
Francament, jo ja no sé si és que el problema és que l’ ARRO no
agrada a algú però, en qualsevol cas, jo penso i desitjo que un
dia l’ ARRO depengui de Serveis Centrals i no de cap

comandament de regió. Una cosa es clara,ens encanta aquesta
especialitat i lluitarem per ella.
INVESTIGACIÓ, CIENTÍFICA, INFORMACIÓ. Com no podria ser
d’ altra manera, la vostra professionalitat també s’ ha de
reconèixer. No en va, gràcies a vosaltres els companys d’ ARRO
tenim feineta algun cop i per això us estem molt agraïts. Em sap
greu perquè potser no ens veiem tant com m’ agradaria però intentaré
estretir llaços amb tots vosaltres i, sobretot, per qualsevol cosa no
dubteu a contactar-me.
No voldria acabar aquest repàs sense trametre també el meu
reconeixement a tots aquells companys/es que potser m’ he
deixat de mencionar així com a tots els administratius. En nom
de l’ SME-CCOO, gràcies per ser tant professionals. Us ho dic
de veritat perquè ho veig dia a dia.
Companys i companyes, acabo ja dient que amb aquest escrit
no he tingut altra pretensió que la de trametre una mica d’
ànims a tots vosaltres perquè continueu igual de professionals
com fins ara i també per intentar trametre el missatge d’ un humil
agent adreçat als caps de la regió i de les comissaries de que
estan treballant amb PERSONES ja que
sembla que hi ha molts cops que no ens
recordem d’ això.
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Des de el Sindicat de Mossos d’Esquadra hem cregut adient
realitzar una entrevista a l’agent del CME amb mes experiència
professional  en la població de Salt. Es en Lluís Palau, tot un
exemple per aquesta nova comissaria, que aporta una
referència, professionalitat i coneixement. El nou repte, ja
assumit, no pot desaprofitar aquesta vàlua.
Bon dia Lluis,
1.- QUANTS ANYS PORTES PRESTANT SERVEI COM A POLICIA
A SALT? EN ELS TEUS INICIS QUINA ERA LA FEINA QUE
DESENVOLUPAVES? I ACTUALMENT?
Porto a Salt des del mes de març de l’any 2002, data en la qual es
va obrir el que seria l’embrió del que actualment coneixem com CD
SALT amb serveis diaris d’OAC,  patrulla ordinària de Seguretat
Ciutadana i el grup d’ordres judicials de Girona.
2.- DES DE LA INAUGURACIÓ DEL NOU EDIFICI AL SETEMBRE
DEL 2012, QUINS ASPECTES MÉS POSITIUS DESTACARIES A
TOTS ELS NIVELLS EN RELACIÓ A ON ESTÀVEU UBICATS
ABANS?
Sense cap mena de dubte hem millorat la qualitat de les instal·lacions
i l’increment del número d’efectius, tot i que sempre fa falta més
agents per tal de cobrir tota la zona que actualment tenim assignada.
3.- COM VALORES L’AMPLIACIÓ DE LA COMISSARIA TANT A
NIVELL DE PERSONAL, COM DE LES NOVES POBLACIONS
ASSUMIDES?

Repeteixo el que he dit abans. L’antiga Oficina Policial de Salt
disposava d’una OAC amb una sala d’espera que era igual de gran
que el lloc que ocupa la zona de porta de l’actual comissaria de
districte. Res a veure.
En quant a les noves zones de patrullatge-zona oest del Gironès
(Bescanó, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Vilablareix i la mateixa
Salt), destacar el que suposa el canvi d’aires en quan a la incidència
de patrullatge rural, polígons i autopista. Ens resulta una nova
assumpció de tasques que fins ara no es feien habitualment i que
han estat assolides amb total professionalitat pels agents destacats
a la CD Salt.
4.-QUE OPINES DEL NOU DISSENY DE LA COMISSARIA? I
SOBRE LA SEVA FUNCIONALITAT OPERATIVA?
El disseny ha resultat innovador en quant al que estàvem acostumats
en comissaries del cos. El fet d’utilitzar claraboies interiors i format
interior en blanc ha estat una grata sorpresa.
5.- I PEL QUE FA A LES MANCANCES... QUE CREUS QUE ES
PODRIA MILLORAR?
Sempre es pot millorar  el que tenim i amb el que treballem. No cal
dir que caldria una renovació del parc mòbil i disposar d’un tot terreny
per tal de realitzar amb més garanties tot el patrullatge rural que
hem de cobrir. De tot l’altre, paciència i anar arreglant els petits detalls
que sempre surten en obres de nova construcció.
6.-EN LA FEINA DIÀRIA, HAS NOTAT UNA EVOLUCIÓ EN ELS
FETS DELICTIUS, O PEL CONTRARI CREUS QUE S’HA
ESTABILITZAT?
En tot el que ens hem trobat a Salt des de que vam obrir, sempre ha
hagut un tipus delictiu que no varia com són els delictes patrimonials.
Per altra banda, sempre hem tingut alts i baixos en quant a delictes
de violència de gènere o, per exemple, tema baralles, etcètera.
Cal tenir en compte que vam viure una època molt crítica en la que
vàrem patir les conseqüències de fets molt greus (mort d’en
Mohamed RIDA, mort d’en Cristian a mans d’un senyor sud americà,
molta pressió de la ciutadania degut a l’increment delictiu, etcètera)
amb el que teníem. El patrullatge ordinari per Salt era bastant delicat
i, en ocasions, perillós.
Salt, per la seva particularitat, suposa un plus en la feina ordinària
de Seguretat Ciutadana.
7.- I PER ÚLTIM , QUÈ OPINES SOBRE LA RELACIÓ I
COORDINACIÓ AMB LA POLICIA LOCAL DE SALT?
La relació i coordinació amb PL SALT ha estat, és i serà un exemple
a seguir per qualsevol cos policial. Ganes, entrega
i  cooperació caracteritzen el treball diari dels dos
cossos en plena sintonia.
Bé Lluís, gràcies per atendre la nostra petició i
esperem tots plegats comptar amb la teva
presència per molt de temps, i que la teva
experiència en aquest municipi, i els teus
coneixements policials s’incorporin als companys
i promocions futures.

Xavier Nevado Vital
Delegat de l’ SME-CCOOImatge de l’ interior de la comissaria de Salt

ENTREVISTA A LLUIS PALAU AGENT DEL CME MÉS VETERÀ A
LA COMISSARIA DE SALT I AFILIAT A L’ SME-CCOO
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En moltes ocasions, al llarg de la nostra vida laboral, en múltiples
actuacions policials, haurem trobat a faltar tenir més coneixements
sobre diverses matèries; com  actuar en determinades situacions davant
de  fets que mai amb anterioritat ens hem enfrontat i que només es
poden assolir des del sentit comú, l’experiència, el bagatge i el tarannà
de cadascú.
Sovint aquests coneixements els hem de rebre de manera autodidacta,
preocupant-nos cadascú de rebre cursos aliens a la casa.
Malauradament des del moment en què abandonem  l’ISPC no rebem
formació de reciclatge o d’ampliació d’informació de manera global,
sense haver de recórrer a la selecció  de cursos.
A l’ABP d’ Arenys de Mar i, per extensió, a la CD de Pineda de Mar es
va iniciar el procés per dotar als agents de coneixements factibles per
poder-los emprar en les tasques diàries, i per aixòs’han dut a terme
dos cursos interessants en el contingut.
En primer lloc es va fer un curs dedicat als Grups juvenils delinqüents
i violents, en especial les bandes Llatines, on es va mostrar les diverses
bandes llatines que existeixen en aquests moments en el territori, la
seva identitat, la seva indumentària, així com els seus símbols. El grup
de Mossos d’Esquadra de la RPMNespecialitzat en aquests tipus de
grups organitzats, va mostrar als agents de l’ABP Arenys i la CD Pineda
de Mar, els estatuts d’aquestes bandes, la seva jerarquia i el seu modus
operandi en la realització d’actes delictius així com en la  captació de
nous adeptes. Es va fer palès com han d’actuar els agents que
intervenen en actuacions  relacionades amb bandes llatines,  així
com les mesures d’autoprotecció i seguretat que s’han de prendre en
el carrer quan ens trobem algun tipus de grup d’aquesta mena.

En segon lloc, també s’ha dut a terme en diverses jornades  uns curs
impartit pels bombers de zona en el qual també van assistir diverses
policies locals. En aquesta jornada s’ha parlat de les actuacions
conjuntes entre bombers i cossos i forces de seguretat, concretament
en quatre  en les que ambdós cossos participen activament i de forma
complementària.
L’explicació es va centrar en quatre tipus d’actuacions en les quals
policia i bombers solen actuar conjuntament, com són : els accidents
de trànsit, els incendis en  habitatges, fuites de gas  i intents d’autòlisi.
En els accidents de trànsit, bombers va incidir en la necessitat de que
la policiaassegurés la via, i garantís una zona de treball  segura  per tal

que els altres serveis d’emergències poguessin treballar amb seguretat,
així com ens van advertir dels perills que poden generar els vehicles
sinistrats segons les seves característiques d’alimentació (ja fossin
híbrids o de gas natural) ja que poden ocasionar explosions o
deflagracions.

Ens els incendis en habitatges es va incidir diverses vegades en la
consciència que han de tenir els policies a l’hora d’accedir a vivendes
susceptibles d’estar incendiades, ja que no disposem dels mitjans
d’equipament necessaris. Es van determinar els criteris de confinació
i evacuació d’una vivenda incendiada, així com els protocols
d’evacuació en cas d’incendi.
En el cas de les fuites de gas, degut a la complexitat de la reacció
d’aquestes substàncies, cal mantenir zones de seguretat àmplies per
tal de no ser sorpresos per deflagracions.
En els casos d’autòlisi les directrius són preses pels cossos d’ordre
públic, quedant els bombers supeditats a tasques de facilitació
d’accessos, a excepció dels casos en els quals l’intent d’autòlisi impliqui
altre tipus de risc greu per la resta de població (per exemple amenaces
de fer explosionar butà) i on l’actuació de bombers adoptarà més
protagonisme.
Finalment bombers va fer cinc cèntims sobre els coneixements que la
policia havia d’adquirir encasos d’incendi forestals, què fer en cas de
veure’s atrapat pel foc per tal de tenir més possibilitats de sobreviure,
per quines vies forestals es pot accedir i com triar una zona segura per
tal d’estacionar  el vehicle.
Seria fantàstic que aquest tipus de coneixements poguessin estar a
l’abast de tots els agents del cos de totes les comissaries d’arreu del
territori, tal i com s’ha dut a terme en d’altres.
Com diu la dita, «El saber no ocupa lugar» i sobretot quan parlem de
seguretat.

ABP ARENYS DE MAR I
CD PINEDA DE MAR:

JORNADES FORMATIVES.
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El 10 de setembre del 2012 a la població de Salt es va inaugurar la
nova comissaria de Salt (Gironès) de la Policia local. Des d’aquesta
data i fruit d’acords entre les administracions de l’Ajuntament de
Salt i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, s’ha
iniciat un projecte conjunt entre policies d’àmbit local i Policia
Mossos d’Esquadra.

En aquest sentit es va ampliar l’edifici i s’ha adaptat a la infraestructura
pròpia d’una Comissaria de Policia Mossos d’Esquadra, compartint entre
els dos cossos les estances del nou edifici.
L’actual comissaria de Salt de la PGME es troba doncs ubicada en el
mateix edifici, i destaca pel seu disseny, els espais diàfans i la
lluminositat, tot i no disposar de cap obertura  a la façana exterior.
Però el que destaca de forma exemplar és l’alt nivell de coordinació
i conjunció entre els treballadors, ja siguin policials o administratius.
Aquesta circumstància s’observa en  el dia a dia de les jornades de
treball realitzades pels agents de policia que realitzen el servei policial.
A banda de compartir espais com poden ser els vestidors i el menjador,
es realitzen diàriament tots els brífings de forma conjunta, la qual cosa
suposa un gran avenç amb allò que sembla a priori tant senzill com la
coordinació entre cossos policials.
El que governs pretèrits havien definit com un model de Policia únic a
tot el territori de Catalunya i, l’anomenada Policia de Catalunya, s’ha
aconseguit de forma modèlica en una població amb les
característiques de Salt.
Un municipi amb un índex de població immigrant molt elevat, amb
totes les conseqüències que això comporta; un parc hospitalari
Provincial; i una zona comercial ubicada a l’espai Gironès, equipaments
que aglutinen milers de persones que arriben de tota la província de
Girona.
La coordinació a nivell professional entre els dos cossos es fa evident
en cadascun dels serveis diaris, un exemple d’això es l’ Oficina
d’Atenció al Ciutadà, on es recullen les denúncies de forma conjunta i
alternant les visites.
Els agents de seguretat ciutadana també coordinen les seves
intervencions a través de la sala de coordinació de la Policial local
de Salt, afavorint un millor i més eficaç servei d’urgències al requeriment
del ciutadà. Els controls policials són també un exemple de
coordinació, així doncs, des del brífing a l’ inici de servei  es marquen
les pautes per tal de realitzar-los de forma conjunta i establint els criteris
del mateixos.
Les unitats de Proximitat de Policia Local juntament amb les de PGME
de Salt realitzen de forma conjunta patrullatge mixt pels veïnats, mercats
setmanals i zones comercials, així com inspeccions en comunitats de
veïns i establiments comercials.
En un altre nivell de coordinació, també és necessari fer esment de la
relació professional  existent entre departaments de la Policia Nacional
com el d’Estrangeria  i Policia Local de Salt i  Mossos d’Esquadra de
Salt. És en aquest àmbit  on s’ha demostrat  de forma continuada  una
estreta col·laboració entre aquest Cos Policial Estatal i el policies que
allà hi treballen. Això queda demostrat en el canal de treball que s’ha
creat de forma espontània entre els tres cossos, realitzant diverses

accions de gestions administratives, localització de persones, incoació
d’expedients de regulació, controls administratius i fins i tot jornades
formatives per tal d’establir, implementar i generar criteris i sistemes de
treball conjunts.

Aquest model pioner a tot Catalunya i que a dia d’avui s’emmarca com
una relació entre cossos policials exitosa, és en part gràcies a tots i
cadascun dels companys i companyes que  presten el servei a la
Comissaria conjunta de policia de Salt i PGME, i

com no, també dels comandaments que han apostat i cregut des dels
inicis en el model actualment establert.
Tot aquest recull de positivisme no està exempt de certes mancances
que des del Departament d’Interior i la Direcció General de Policia
han fet cas omís i no han estat a l’alçada d’una oportunitat pionera,
com s’ha dit abans, i capdavantera en els models policials estatals i fins
i tot europeus.
Aquesta crítica ve substanciada per la manca de dotació de material i
personal adjudicat a la Comissaria.

Entrada principal Comissaria conjunta PL Salt-PGME

NOVA COMISSARIA DE POLICIA
LOCAL SALT I MOSSOS D’ESQUADRA
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En primer lloc, des de la inauguració de la comissaria s’ha ampliat el
territori de patrullatge en detriment de l’ABP Gironès, això suposa
cobrir els termes municipals d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Bescanó,
Vilablareix.
En segon lloc, la relació de llocs de treballs ha estat dibuixada amb
una austeritat pròpia del Departament, així es manté un servei policial
al mateix nivell que qualsevol ABP però amb una mancança d’agents i
caporals que no permet realitzar torns de cinc setmanes complets,
es redueix doncs els efectius en cap de setmana i en torns de nit.
Per últim, els vehicles i el material  assignats a la comissaria, no
cobreixen els mínims per a la realització dels diferents serveis, així
doncs només es disposa d’un únic vehicle mampara, no s’ha dotat de
vehicle de paisà, ni de representació per als comandaments, com
tampoc de vehicle tot terreny, tot i tenir un ampli territori rural i de
muntanya, i com no, d’un vestuari adient al servei motoritzat de la Unitat
de Proximitat.
Un altre vegada es fan evident els valors propis deontològics del
policies que treballant amb aquestes deficiències  materials, conjuntura
econòmica actual, reduccions de drets consolidats, reduccions de
complements econòmics, i retallades en retribucions bàsiques (pagues
extraordinàries), etc... mantenen un digne servei policial al servei de
la societat i la ciutadania.
En definitiva, que l’ aposta per una comissaria conjunta, si que és
una mesura de caràcter sostenible que incentiva i no desmotiva; suma
i no resta, a diferència de les grans retallades en tots els sectors i
sobretot en drets laborals i retribucions econòmiques de tots els
funcionaris. De ben segur que l’ eficàcia i eficiència del treball de tots el
policies de Salt aporta beneficis immediats a la societat.

Brifing conjunt agents PGME-PL  Salt

Servei porta PGME i Sala comandament PL Salt Locutoris compartits d’OAC.
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Un any més, la Regió Policial Metropolitana Barcelona ha organitzat l’ edició del segon
premi de relat breu policial Ramón Martí «Paraules amb valor».
Com recordeu, aquesta acció pretén homenatjar a tots els companys i companyes que,
malauradament, sigui per malaltia o accident, ens han deixat i cerca potenciar la
participació de tots els membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d’ Esquadra i
contribuir en l’ intercanvi d’ experiències pròpies i relacionades amb els valors del cos.
En aquesta segona edició el company que ha rebut el primer premi és un dels nostres
col·laboradors habituals, en Xavier Álvarez, company de la 17ª promoció destinat a
USC de Pineda de Mar i qui, recordem, ja va quedar en cinquena posició a la passada
edició d’ aquest concurs amb el seu relat «A les fosques», relat que vam publicar en l’
anterior número d’ aquesta revista.
«L’ OLOR DE LA POR» és un relat breu basat en una actuació real que va passat el
passat 6 de novembre de 2011 a la urbanització Ciutat Jardí de Palafolls. A partir de l’
experiència directa dels companys actuants i de les diligències del cas, en Xavi ha
desenvolupat aquesta història que reflecteix molt bé com els policies hem d’ aprendre a
conviure amb la por.
Ara, tot aprofitant la felicitació que li volem fer arribar des d’ aquestes línies a aquest novell
escriptor, i amb l’ alegria d’ haver compartit amb ell aquest guardó, us presentem aquest
relat que l’ ha fet guanyador.
FELICITATS XAVI, I ET DESITJEM ELS MILLORS ÈXITS LITERARIS!

L’ OLOR DE LA POR
    I

En Josep conduïa nerviós, els nusos de les mans se li havien tornat blancs de tanta
força que feia agafant el volant del cotxe. De reüll, es mirava pel retrovisor i podia
apreciar com la marca inequívoca dels llençols a la galta delataven que aquell matí havia
fet el ronso. Ni tan sols s’havia pogut preparar un cafè ràpid que l’acabés de despertar
del tot, s’havia vestit a corre-cuita mentre es castigava a si mateix per haver ignorat una
veritat que feia estona que el seu despertador li recordava: feia tard al jutjat.
A pocs metres de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Pineda de Mar, va aturar-
se per omplir el dipòsit de benzina. En sortir del cotxe va arronsar el clatell per evitar que
el vent fred li entrés pel coll de la camisa esquena avall. Un ràpid cop d’ull al seu rellotge
mentre despenjava la pistola de benzina va fer que el batec del seu cor, alimentat per la
pressa de qui fa tard, tingués un descans. Més calmat, va pensar que encara tenia
temps de fer un cafè amb en Sergi, abans d’anar tots dos a declarar a l’Audiència
Provincial de Barcelona.

Omplint el dipòsit li va venir la flaire de la benzina. Aquella fortor li va fer arrufar el nas, i
despertar en ell els records d’aquella nit. [És curiós com funciona el nostre cervell i de
quina manera emmagatzema els nostres records, com els etiqueta de forma capriciosa
a l’espera que alguna cosa els reactivi.] En aquest cas aquella pudor química a combustible
va evocar en els records d’en Josep un sentiment primari i inherent en tots nosaltres: la
por. En Josep coneixia perfectament aquest sentiment, per a ell la por esdevenia una
reacció natural a un succés que atemptava contra la vida o en perjudici de la seguretat
física o emocional de la persona i que és capaç de fer-te fer per igual heroïcitats o
estupideses.
Per a en Josep, conegut com a Pep en el cercle d’amistats, amb gairebé catorze anys
en el cos (anys que havien donat per veure-les de tots colors), en molts casos els
records de les seves actuacions es barrejaven les unes amb les altres. Aquella olor li
havia despertat amb total nitidesa els successos d’aquella nit, fet que va pensar que li
aniria molt bé de cara a la seva declaració.

   II
La Jana era una noia de melena llarga i rossa, amb ulls de gata de color maragda, de pell
blanca i suau. Tot plegat li donava un aspecte

 de nina de porcellana, a més la genètica havia estat generosa amb ella i li havia donat un
cos alt i esvelt. La Jana havia nascut en una ciutat petita de Romania anomenada Rabka,
s’havia casat de molt jove amb en Dariusz, un noi del seu mateix poble de qui sempre
havia estat enamorada. En Dariusz era un noi pàl•lid, alt i de constitució prima, d’ulls
clars i amb un gran nas ganxut.

Per amor es va casar i per amor va venir el seu primer fill, l’Andrzej. La família ja estava
completa i encara que no tenien gaires comoditats semblava que la felicitat no podia ser
més gran. Un dia en Dariusz li va parlar d’una terra d’oportunitats on molts paisans hi
estaven fent fortuna, una petita regió d’un país al sud d’Europa anomenada Catalunya.
Així que van reunir el valor necessari, els pocs diners que tenien i van començar el seu
particular èxode cap a la terra promesa, carregats d’esperances i il•lusions a la recerca
d’un futur millor a terres catalanes.
Poc s’imaginava la Jana que aquell futur daurat passaria d’or a pirita en un tres i no res.
El primer obstacle va ser l’idioma i el segon que res del que els havien explicat era cert,
el diner no queia en cascada ni es podia agafar a mans plenes tal com els seus paisans
els havien explicat, calia treballar i de valent. En Dariusz va aconseguir feina com a
transportista i ella es dedicava per complet a la casa i a cuidar el nen, tot i que de tant en
tant anava picotejant en el mercat laboral d’allò que sortia. Potser no tenien la vida
d’excessos que s’havien imaginat, però mai va faltar un plat a taula ni diners per a vestir-
se.
Un temps després d’haver-se establert a Palafolls, una petita població del Maresme
formada per diversos barris, va néixer el seu segon fill. La nouvinguda va ser una nena
preciosa, li varen posar Judith com a gratitud a la terra que els havia acollit. Sempre és
joiós la vinguda d’un nou membre a la família, però la Jana ja veia que d’un temps ençà
en Dariusz havia canviat. Ja no era aquell jove ple d’energia i d’il•lusió, que lluitava per
aconseguir la comoditat econòmica suficient per poder tornar amb la seva família a
Rabka carregat de fortuna. Els anys passaven i la realitat del somni trencat s’havia

RELAT: «L’ OLOR DE LA
POR» per Xavier Álvarez.

«En Xavi Álvarez tot lluint el guardó
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esmicolat com si d’un gerro de cristall es tractés, la seva mirada estava carregada de
rancúnia per les mentides i falses promeses que havien fet del seu vol una gran patacada.

Per si la destrucció dels somnis no fos prou decepció, en Dariusz li costava cada
vegada més trobar feina de transportista per la zona, així que va començar a acceptar
viatges més llargs que l’allunyaven durant dies de casa, tot i que per la Jana l’ànima d’en
Dariusz ja feia temps que estava absent. A més, l’alcohol s’havia tornat un inseparable
amic d’en Dariusz, amb l’ampolla ben a prop s’aïllava de tothom per crear-se un lloc
perfecte on poder descarregar les seves frustracions. Uns núvols enfosquits per la
negror de la decepció començaven a tapar el sol que fins aquell moment havia regnat a
les seves vides. A la Jana cada cop més li semblava que aquells núvols ja no marxarien,
sobretot quan va aconseguir una feina estable a una farmàcia de Blanes. Aquell va ser
el punt d’inflexió que va fer que tot plegat es precipités. En aquell moment l’Andrzej i la
Judith ja tenien tretze i set anys respectivament, edat suficient perquè ella pogués dedicar
temps fora de la casa i aportar una ajuda extra a l’economia domèstica. Tornava a casa
esgotada en cos i ànima per trobar-se un Dariusz borratxo i empipat, que només li
retreia el perquè treballava fins tan tard, i si ho feia era perquè tenia algun amant. A
mesura que en Dariusz viatjava més per la feina, les seves estones de borratxeres en
el bar eren més llargues, la situació a casa es tornava més candent. Quan en Dariusz
li sortia feina, era carn de carretera de dilluns a divendres, atrapat en un món que cada
cop li reportava menys diners i l’allunyava més de la família.
La vida ja no era tan bona per a en Dariusz, que es passava els únics dies a casa seva
amb el cap enterbolit per l’alcohol i en companyia de les imaginades sospites d’infidelitat
de la Jana. La Jana havia de suportar els seus insults i humiliacions davant dels seus fills
molt més sovint, a vegades ella li contestava, llavors s’iniciava una discussió que sempre
acabava en Dariusz amb una recurrent bufetada quan creia que la Jana ja li havia
protestat prou. Així és com recordava la Jana que van començar les hostilitats, però en
Dariusz no es va aturar aquí, no. Les discussions van anar pujant de to i els retrets sobre
la infidelitat de la Jana havien passat de ser arguments ocasionals a ser-ne d’habituals.
També la violència amb què en Dariusz imposava la seva voluntat va anar augmentant
de to, va passar de les bufetades a les pallisses de cap de setmana, gairebé sempre en
presència dels seus dos fills.
En poc temps els cops van deixar de sorprendre-la i va aprendre com amagar els
blaus, però les paraules impregnades d’alcohol que en Dariusz li escopia davant dels
seus fills eren com punyals al seu cor.

-Ets una marrana i una puta, una autèntica filla de puta! Un dia d’aquests et mataré Jana!
Et rebentaré el cap! –li cridava entre glop i glop a l’ampolla que esgrimia de forma
vacil•lant. La Jana guardava silenci amb l’esperança que els seus insults el desfoguessin
prou perquè no hagués d’atonyinar-la davant dels nens. - Ets una puta, com et vegi amb
algú et tallaré el cap!

-L’al•lusió a les seves suposades infidelitats i les amenaces de mort s’havien tornat un
costum quan en Dariusz, emportat pel deliri que li ocasionava la ingesta d’alcohol,
tornava a casa després d’haver passat sis dies alimentant la ment amb les il•lusòries
aventures sexuals de la Jana.
Pitjor es van posar les coses quan en Dariusz se li acabar la feina i l’únic sou que
entrava a casa era el seu. La recessió econòmica per la qual passava el país va afectar
de ple casa seva, així que a les discussions diàries s’hi va afegir el problema econòmic.
L’amor del passat ja no podia amagar les esquerdes del present, i aquestes esquerdes
cada cop més grans deixaven entreveure la distància creixent entre en Dariusz i la
Jana; ja ho deia Thomas Fuller «quan la pobresa entra per la porta, l’amor salta per la
finestra».

El dia que tot es va trencar, el dia en què la Jana va conèixer l’autèntic significat de la por,
va començar amb una trucada. En Dariusz havia estat tot el matí en el bar amb la Judith
i li va trucar, cap al migdia, perquè el vingués a buscar. La Jana acabava d’arribar de
treballar de la farmàcia, i tot estar exhausta, va preferir no iniciar cap discussió amb en
Dariusz, així que va anar amb el cotxe fins al bar i un cop allí van estar tots tres amb un
amic comú.
En arribar a casa la Jana va veure que en Dariusz estava més begut del compte i li va
sobtar que no volgués entrar a casa per dinar, però tampoc li va voler dir res. La fragilitat
amb què el seu marit canviava d’humor quan estava begut era tan coneguda per ella
que va preferir guardar silenci per poder mantenir la serenitat a casa seva. Poc es podia
imaginar la Jana que aquella falsa tranquil•litat era només la calma que precedeix la
tempesta.

Després de dinar, la Jana va recollir la casa i va anar comprar, en Dariusz es va oferir
a acompanyar-la i la Jana, tot i estar estranyada pel servilisme que mostrava en Dariusz,

va deixar l’Andrzej a càrrec de la petita de la casa, mentre ella anava a comprar amb en
Dariusz. Tot donava a entendre que, a pesar de l’estat alcohòlic del seu marit, aquell cap
de setmana seria tranquil. Quan van arribar a casa la Jana es va estirar al sofà i del
cansament que duia es va quedar adormida, prop de les dotze de la nit es va despertar
i se’n va anar a dormir a la seva habitació. En aixecar-se del sofà va observar que els
dos nens no hi eren i va pensar que en Dariusz els hauria ficat al llit, però ni tan sols li va
preguntar sobre això, tot i que ell estava en el mateix saló assegut en una de les cadires
amb els braços sobre la taula, el cos balancejant-se suaument i la mirada fixa a l’estufa
que feia de xemeneia en un racó de l’habitació. En Dariusz i la Jana es van creuar les
mirades quan ella es dirigia cap al dormitori. Ell donava glops llargs a una cervesa
sense deixar de mirar-la i la Jana no podia desviar la mirada d’aquells ulls injectats en
sang per l’alcohol, que la miraven fixament com si fos una estranya. La poca llum de
l’estança i el reflex de la lluminositat de la xemeneia sobre les parets color salmó del saló
va aportar un aire tètric en el recorregut de la Jana cap al dormitori. La Jana va entrar a
l’habitació de matrimoni, una petita habitació pintada de blau, i es va ficar dins del llit
esperant que en Dariusz es quedés a passar la borratxera en el sofà del saló, com
tantes altres nits.

Eren prop de dos quarts de quatre de la matinada quan un violent sacseig acompanyat
d’una veu gutural la va despertar.
- Ja pots dir als teus amants que primer et mataré a tu i després a ells. –La mirada d’en
Dariusz semblava perduda en un mar etílic, que lluitava entre la consciència i la
inconsciència amb repetides caigudes d’ulls i un moviment de balanceig del seu cos. -
I ara aixeca’t i emporta’t la nena perquè penso cremar la casa.
En Dariusz va sortir tentinejant de l’habitació. Les seves amenaces homicides s’havien
convertit, per desgràcia, en una normalitat i per la Jana ni tan sols va valer la pena
aixecar-se del llit. Va sentir com en Dariusz feia enrenou al saló i com sortia i tornava
entrar de casa. De sobte i sense saber el perquè un calfred li va recórrer l’esquena, va
recordar aquella mirada estranya d’en Dariusz, i les paraules que li havia dit en un to
més suau, gairebé com un xiuxiueig gutural, però que arrossegaven més odi que de
costum. Sense poder evitar-ho es va girar de costat en el llit per enfrontar-se de cara
amb una ombra que s’apropava cap a ella i que de forma creixent envaïa la totalitat de
l’habitació. Els ulls de la Jana es van obrir com unes taronges i, mentre les seves mans
s’aferraven al cobrellit com qui s’aferra a la vida, un sentiment li va començar a sorgir
des de l’estómac fins a la gola, un sentiment gens desconegut per a ella però que fins
aquell moment mai havia estat tan desmesurat: la por.

      III
En Pep va entrar a la comissaria donant el bon dia a tothom i de camí al vestuari, tot girant
una cantonada, es va ensopegar amb en Sergi. En Sergi era un novell a qui les seves
juvenils faccions el traïen, a pesar d’intentar amagar la seva edat darrere una barba
perfectament descuidada. Era un jove aprenent de policia, una mica més alt que la
mitjana i amb una complexió també mitjana. El més destacable d’en Sergi eren aquells
dos ulls blaus que semblaven sobresortir del seu rostre. Portava poc menys de dos
anys al cos i gairebé un any a la comissaria de Pineda de Mar. En Pep recordava
perfectament el paper d’en Sergi aquella nit, i esperava que ell també el recordés perquè
era l’altre agent que havia de
declarar davant l’Audiència
Provincial de Barcelona.

- Bon dia, Pep –el va saludar en
Sergi amb una àmplia rialla.
- Bon dia, Sergi. Has esmorzat
ja? –es va afanyar a afegir en
Pep, impulsat per la crida que ja
li feien els budells.
- Mmm, no..., però ja ens donarà
temps? Em sembla que anem
una mica justos –tots dos van
mirar el rellotge. En Pep,
descontent, va arrugar el front,
sabia que en Sergi tenia raó, però
no es volia presentar davant la
sala del jutjat amb la gana
dominant les seves paraules i
fent-li minvar la paciència. Un cop
més va maleir en silenci no haver
espavilat de bon matí.
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- Collons! Quina merda tu... –va esbufegar un parell de vegades i va reordenar el seu
cap per poder trobar una solució. - Ja està. Tu vés agafant el vehicle de paisà que jo en
dos minuts estic llest. Si arribem bé de temps esmorzarem a un bar proper al jutjat, allà
van esmorzar els jutges i els fiscals, de ben segur que ens hi trobarem tots.
- Molt bé, perfecte –va respondre en Sergi en to positiu. - En dos minuts et recullo a dalt.
Per cert, vindran els que falten? –en Pep se’l va quedar mirant uns segons en posició
pensativa, sabia que tenia la resposta a la seva pregunta, però li va costar trobar-la
sense la cafeïna a les venes que li agilitzés el pensament.
- No. En Jose està de baixa per un accident i la Gemma de vacances. Els tindrem que
valer tu i jo. Hi ha algun problema?
- No, cap ni un, només era per curiositat. Per saber si aniríem més o menys atapeïts
durant el viatge –va respondre en Sergi sense donar més importància a tot plegat.
Es van donar dos copets a l’esquena i cadascú va seguir el seu camí. En Sergi va anar
a treure el vehicle de paisà, ja que després de la declaració tocava incorporar-se a
treballar d’immediat. En Pep va recollir les seves pertinences del seu armariet, unes
manilles gastades amb el cromat ben menjat, una defensa extensible amb tants anys de
carrer com ell i una funda per l’arma de paisà molt feta servir, aquests eren els seu
complements específics de treball. Abans de sortir del vestidor va fer un cop d’ull al mirall
per veure si el cabell, que ja feia temps que es batia en retirada, mantenia l’aspecte
adequat per estar en una sala de jutjat. Somrigué al mirall com qui reconeix que l’edat no
perdona, va recollir la seva arma de l’armer i va sortir de la comissaria, que ja l’esperava
en Sergi amb el cotxe de paisà, un Nissan Almera de color gris fosc. A més, es va
encastar les ulleres de sol ben arran de nas per evitar que li entrés molta llum durant el
camí, ja que tenia la intenció de fer una becaina per arribar ben fresc al jutjat.
De camí cap a Barcelona en Sergi va donar a en Pep un joc de fulls doblegat per la
meitat. En Pep els va agafar tot aixecant la cella per sobre de les ulleres.

- Què és això? –va preguntar en Pep a en Sergi.
- És la nostra declaració. He pensat que, com ha passat un any de tot això..., potser seria
bo refrescar la memòria, no creus? –en Pep se’l va mirar estranyat i alhora sorprès. Ell
podia permetre’s el luxe d’excusar la seva falta de memòria per una bona pila d’anys de
treball policial al carrer, on les actuacions a vegades es barrejaven en el seu cap i unes
esborraven les altres. Però en Sergi podia comptar amb els dits de la mà actuacions
com la que va viure aquella nit .
- De veritat que no recordes amb exactitud què és el que va passar? –li va respondre en
Pep en to de sorpresa.
- Recordar-ho dius? Encara em costa oblidar l’expressió de la cara de la dona. Quan
em van citar pel judici em va venir tot a la memòria, amb la mateixa subtilesa que un cop
de martell al cap –en Pep va somriure entenent perfectament de què parlava en Sergi. -
He pensat que seria prudent repassar-ho bé, per no obviar cap detall. No voldria que el
paio se’n sortís per culpa d’una badada nostra.
- Tens raó, nano. Serà millor que faci un cop d’ull a l’escrit –en Pep va assentir amb el
cap i va desplegar els papers.

Ja en el primer cop d’ull que va fer dels fulls que recollien la seva declaració va reviure
aquella nit a la ment. La nitidesa amb què semblava recordar-ho tot el va esfereir de
valent. De fet, no era capaç de recordar altra cosa que l’olor d’aquella nit, una olor que
semblava estar aferrada al seu nas i que li impedia relacionar-la en cap altra cosa que
no fos la por. Va aclucar el ulls i va deixar que la seva ment s’esbargís en un mar de
records pretèrits, que el duien, sense que ell pogués fer res per evitar-ho, als fets
d’aquella nit, però.

   IV
Aquella nit de diumenge del sis de novembre 2011 en Pep patrullava per la població de
Pineda de Mar acompanyat d’en Jose. En Jose era un company que havia vingut no
feia gaire de la comissaria de Blanes, un cop va esgotar el seu període de pràctiques i
que en provisionalitat es mantenia a la comissaria de Pineda, a l’espera d’un nou
concurs de mobilitat per guanyar una plaça no molt lluny de casa. La nit del diumenge al
dilluns no havia transcorregut gaire moguda, era hivern i la gent semblava que preferia
gaudir de l’escalfor de casa seva que no passar la nit cometent delictes sota el gèlid
mantell de la foscor. La pluja els havia seguit durant el cap de setmana i no semblava que
volgués marxar, amb petites estones de calma la intermitent climatologia adversa
humitejava els carrers i entollava els camins, patis i jardins. El vent tampoc donava
massa treva i colpejava, acompanyat per les baixes temperatures, amb la mateixa
tendresa que un fuet, quarterant la pell de l’incaut que volgués enfrontar-se amb ell.

Al voltant de les quatre de la matinada del dilluns va entrar un incident a l’emissora del
cotxe patrulla. Per aquell temps en Pep no treballava a la unitat de paisà i vestia l’uniforme
reglamentari d’agent de seguretat ciutadana. L’esmentat incident feia referència a uns

maltractaments que estava patint una dona a casa seva, en un domicili de Palafolls. En
Pep va sentir com l’indicatiu que cobria aquell sector es feia càrrec de l’incident i alguna
cosa dintre seu li va dir que ell també s’hi havia d’afegir, així que sense dubtar-ho més i
fent cas a la veu de l’experiència va anar cap al lloc de l’incident.

En Jose va pitjar l’accelerador mentre en Pep engegava els prioritaris a tot drap. En
Jose conduïa ràpid però amb seguretat i en Pep s’agafava amb força al seient lluitant
contra la força de la gravetat, que l’empenyia contra la porta o bé cap a en Jose depenent
del revolt que agafaven.

No va ser difícil trobar la casa, es trobava al carrer dels Arbres de la urbanització Ciutat
Jardí a Sant Genís de Palafolls, una urbanització formada únicament per cases, totes
amb adreces de flors, com si el nom floral dels seus carrers donés a entendre que no hi
podia passar res de dolent en aquella zona.

En Pep i en Jose van arribar al mateix temps que en Sergi i la Gemma, que eren els qui
cobrien aquell sector. També hi era, esperant-los, un cotxe de la policia local de Palafolls,
amb uns altres dos agents més. Només baixar del cotxe, i tot i que la il•luminació del
carrer no era prou bona, van veure una dona que anava vestida amb un pijama clar i
que corria cap a ells en un evident estat de nervis.
En Pep va agafar la iniciativa del grup i va anar en cerca d’aquella noia que amb cara
espaordida corria cap a ells. Quan es va anar apropant va observar que aquella dona
anava tota molla, com si hagués estat molta estona sota la pluja. En Pep va intuir que la
discussió amb el seu marit s’hauria produït durant la pluja i que l’hauria deixat al carrer
patint la inclemència del temps. Es va seguir apropant i sentia com la dona cridava
descontrolada paraules impossibles d’entendre, mentre subjectava i agitava alguna
cosa amb la mà esquerra. A més, mentre intentava desxifrar les paraules que cridava la
dona li va arribar una olor penetrant, característica i inconfusible. Va girar el cap en cerca
del focus de l’olor fins que es va adonar que l’olor venia d’on era ell. Va subjectar com va
poder la dona per intentar de calmar-la, però de poc va servir. La dona escridassava
desesperada i mentre tots paraven atenció a les seves paraules, en Pep van adonar-se
que l’estat moll de la dona no era per causa de la pluja, sinó d’un líquid amb què algú
l’havia ruixada de cap a peus: benzina.

- Vol cremar la casa! Els meus fills són dintre! Vol matar-me! –repetia tota  l’estona fora
de si. Agitava els braços amb energia mentre ensenyava el telèfon mòbil que duia a la
mà donant a entendre que havia estat ella qui havia trucat a la policia.
- On és ell? I on són els nens? –va cridar en Pep intentant que reaccionés, però era inútil
la dona estava massa atemorida i exaltada.
- Els meus fills! Els meus ulls! –es queixava mentre es fregava els ulls amb força. La
benzina li havia entrat als ulls, que li coïen com si els tingués en flames.

La dona no atenia a raons i només cridava de desesperació sense que se li pogués
preguntar res més. Va agenollar-se i rentar-se la cara amb un toll d’aigua bruta per
intentar apagar el foc que tenia als ulls. En Pep sabia que no podia demorar més
l’entrada a la casa, aquells segons ja havien estat massa temps per deixar els nens sols
amb una persona que havia estat capaç de ruixar la seva dona amb benzina. Va iniciar
una carrera, seguit de la resta, mentre donava instruccions per activar els bombers i el
Servei d’Emergències Mèdiques del SEM-061, perquè atengués la dona i, si fos el cas,
a possibles ferits.
En Pep va creuar amb celeritat el jardí de la casa i va irrompre a l’entrada del domicili
amb cautela, no sabia qui o què es trobaria a l’interior i no es podia permetre cometre
errors, no quan a l’interior hi havia nens. Només entrar a la sala d’estar, amb els
companys seguint les seves passes, li va venir aquella fortor a benzina que havia cobert
de dalt a baix la dona. El menjador estava format d’un sofà de color vermell, una taula
amb quatre cadires, un moble vell amb un televisor, diversos quadres i una estufa de
llenya cilíndrica metàl•lica tipus xemeneia amb un tub que donava a l’exterior. Aquesta
xemeneia tenia una petita porta inferior oberta i es podien veure com les flames dansaven
amb vivesa tot anunciant que l’havien alimentat força. Tant el terra com el sofà estaven
ben molls per la benzina que s’hi havia abocat i a un costat hi havia una garrafa buida de
gairebé deu litres. En Pep va poder observar que la benzina havia avançat en direcció
cap a l’estufa, però semblava que s’havia aturat a mig camí, per una barreja de manca
de més combustible i la suposada inclinació contrària de la casa. Això el va tranquil•litzar.

De seguida van poder veure com un home assegut en una cadira i repenjat a la taula
se’ls mirava amb recel amb un encenedor a la mà. En Pep el va sorprendre la fredor
amb què els ulls d’aquell home semblaven escrutar la situació, no estava nerviós per la
seva presència, ni amoïnat a pesar d’estar rodejat de benzina, era com si tingués molt
clar què anava a passar i això va neguitejar en Pep.
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- Què ha passat aquí? On són els nens? –es va avançar a preguntar en Pep.
- Cremaré aquesta puta casa! Ella m’abandonarà, però em penso cremar i la casa amb
mi, no se la quedarà! –La tranquil•litat i la fredor en les seves paraules van accelerar el
pols d’en Pep. Sabia que, si no s’afanyava, en qualsevol moment aquell home llençaria
l’encenedor a la benzina i llavors sí que estarien fotuts de veritat.
- Escolta’m. Això no té perquè acabar així! No només està ella, també estan els teus fills
–quan en Pep va fer esment dels nens l’atenció de l’home es va centrar en ell. Va veure-
hi una escletxa i la va aprofitar. - De ben segur que ells no es mereixen això, oi? I tu ho
saps. Digue’m on són.
- No. D’aquí no sortirà ningú, no us emportareu a ningú.
- Entesos, entesos..., tranquil. Com et dius? –en Pep havia d’establir alguna mena de
llaç emocional o empatia per poder convèncer-lo.
- Dariusz.
- Bé, Dariusz, els teus fills estaran morts de por i sé que no els vols fer cap mal. On els
tens? –els ulls d’en Dariusz el van trair i van assenyalar dues de les tres portes que es
veien en el saló. Així que en Pep, discretament i sabent que els seu companys també
estaven atents, els va marcar amb la mirada les dues portes.
- Però ningú marxarà d’aquí, cremaré aquesta casa –va afirmar en Dariusz, amb el
convenciment de qui té clar què passarà.

Tant en Pep com la resta es van anar desplegant pel saló en forma de mitja lluna al voltant
d’en Dariusz. Sabien que, si la cosa es posava negra, només tindrien uns segons per
reaccionar i en Pep tenia por que si entraven a les habitacions a buscar els nens ja no
en poguessin sortir, ja que la majoria de les cases d’aquesta urbanització tenien barrots
a les finestres pels robatoris que sovint hi havia en aquest zona. Es començaven a
esgotar els arguments i en Dariusz no semblava que tingués intenció de canviar el seu
discurs, així que en Pep va forçar la situació:

- Mira Dariusz, els teus fills no tenen cap culpa dels vostres problemes. I tampoc és just
que tu et donis per vençut i els deixis orfes. Creus que els teus fills estaran millor si tu et
dónes per vençut? Si els deixes sols amb ella, estaran millor? –en Dariusz es va moure
neguitós sobre de la cadira i no va rebutjar la mirada d’en Pep. - Ara entrarem a treure
els teus fills i vindran amb nosaltres, i després tu i jo seguirem parlant. Entesos?
Tot just quan semblava que anava a cedir, va entrar per la porta la seva dona. Continuava
mullada per la benzina i el seu nerviosisme incontrolat tampoc havia apaivagat. Es va
posar a cridar el nom dels seus fills i a maleir el seu home, amb una barreja de paraules
d’aquí i del seu país d’origen impossibles de desxifrar, mentre els companys li barraven
el pas i intentaven treure-la de la casa. En Pep observava la situació tot controlant en
Dariusz i vigilant que la benzina continués sense avançar en direcció a l’estufa. El que
més el neguitejava era la tranquil•litat amb què aquell home s’enfrontava a la situació,
havia tingut la sang freda d’asseure’s tranquil•lament després d’haver ruixat la seva
dona i la casa. A més, els seus dos fills estaven tancats a les habitacions i havia de ser
prou llest per saber que, si calava foc, ells també moririen cremats, i això no semblava
afectar-lo. Va continuar parlant amb en Dariusz esperant que la irrupció de la seva dona
no hagués tirat enrere tot el que havia aconseguit fins aquest moment. A l’exterior la
cridòria de la dona continuava i encara va augmentar quan el vehicle del SEM-061 va
arribar al lloc dels fets.

En Dariusz continuava escoltant en Pep parlotejar mentre jugava de forma distreta amb
l’encenedor, sense immutar-se en cap moment ni donar senyals d’entendre què li
estaven dient. La cara de tots va canviar quan l’home, de cop i volta, va accedir que
traguessin els nens de les habitacions. Un sospir de lleugeresa va sonar a l’uníson per
part de tots els presents, quan van poder comprovar que els nens estaven bé. La nena
petita, que era a l’habitació de matrimoni, va ser la primera a sortir del domicili i quedar
sota la custòdia de dos agents. El nen, més gran, havia estat tancat a la seva habitació
i en sortir va voler parlar amb el pare. En Pep, com a agent més veterà, va permetre que
el fill parlés amb el pare, sabia que era arriscat i que la situació podia donar la volta en un
tancar i obrir d’ulls, però alguna cosa dintre seu li deia que aquell nen amb aspecte apàtic
i amb els ulls rogents de plorar podria ajudar que el pare s’ho repensés.

Poc va durar la conversa entre pare i fill. El nen va demanar al seu pare amb caire
plorós, posant-li la mà sobre l’espatlla, que no ho fes i que li donés l’encenedor. Pare i fill
es van mirar i en Pep va poder veure com la freda mirada del pare es trencava davant
la imatge del seu fill. Amb un lleuger gest, va fer entregar al seu fill l’encenedor, mentre un
agent s’emportava el nen i la resta d’agents estrenyien el cercle al voltant del pare. En
Dariusz es va posar dempeus amb el seu metre noranta d’alçada, cosa que va fer que
els agents calibressin, per un moment, les conseqüències d’un enfrontament cos a cos
en una casa plena de benzina i una estufa encesa. Quatre agents van necessitar per fer-
lo entrar en raó i que entengués que estava detingut. Va caldre immobilitzar-lo i retenir-lo

per poder emmanillar-lo, ja que la seva corpulència i fortesa oferien una verdadera
resistència activa.
Finalment en Dariusz fou reduït i traslladat a comissaria, després d’informar-lo del motiu
de la seva detenció i de llegir-li els drets que li eren inherents com a persona detinguda.
La seva dona, la Jana, fou traslladada de forma urgent a l’hospital per la possible abrasió
de la zona ocular a causa del contacte amb el combustible, i l’Andrzej i la Judith foren
lliurats a la mare perquè quedessin sota la seva custòdia.
De camí de tornada mentre en Pep i en Jose traslladaven els nens en el vehicle policial
a l’hospital amb la mare, els van sobrevenir tots els finals possibles d’aquella situació.
Una tremolor freda va recórrer el cos d’en Pep pensant com de malament tot plegat
hauria pogut acabar, però de seguida va destriar aquelles idees del seu cap, i es va
convèncer ell mateix que el final l’havien marcat ells mateixos, en fer una feina ben feta
i no com a producte de l’atzar. L’única cosa que no el va abandonar durant la resta de la
nit va ser aquella fortor de benzina que, incrustada en el nas, s’havia allotjat en el seu cap
com a etiqueta perpètua d’aquella nit.

   V
En Pep va ser l’últim de tots dos en sortir de declarar. En Sergi l’esperava fora de la sala
del jutjat assegut en un banc. Es va asseure al seu costat i tot mirant-lo li va dir:

- Què, nano, tornem cap a casa? –posant-li la mà sobre l’espatlla en senyal que tot plegat
ja s’havia acabat.
- Has vist la dona? Ha retirat la denúncia cap a ell –el cap d’en Sergi es movia negativament,
sense poder creure el que estava dient.
- Sí, ja ho sé Sergi. Tot això és més complex del que ens pensem. Aquí no hi podem fer
res... Nosaltres ja vam fer la nostra part.
- No ho entenc, Pep. Tu eres allà i vas veure com ella estava ruixada de benzina de dalt
a baix i... –en Pep el va aturar amb un gest de la mà, per poder intervenir ell abans que
en Sergi esclatés.
- Mira, hauràs d’acceptar que a vegades les coses surten així, Sergi. Pensa que, si no
et passa res, hauràs de presenciar centenars d’actuacions d’aquest tipus durant la teva
carrera policial. Aviat hauràs de començar a crear-te una escorça perquè aquestes
situacions et deixin d’afectar –en Pep es va aturar i clavant-li la mirada en els seus joves
ulls, va afegir: - I si no t’insensibilitzes o obvies aquests arguments que colpejaran una
vegada i una altra el teu cap, acabaràs cremat... Això en el millor dels casos.
- Això no és com demanar-me que m’oblidi de les víctimes? –va preguntar amb to de
sorpresa en Sergi.
- No, Sergi. Això vol dir que has de procurar per les víctimes igual que pels presumptes
agressors. Per això la teva visió ha de ser imparcial, objectiva, basada en proves
concloents i no fruit de la subjectivitat per un excés d’empatia.
En Sergi va assentir davant el contundent raonament d’en Pep. Ell sabia que la raó, en
aquest cas, la tenia en Pep per sobre del seu sentit comú. El camí de tornada va ser
silenciós, el rumor del cervell de tots dos donant-hi voltes en silenci deixava palès que el
tema no havia mort, tots dos cavil•laven sobre el que havien viscut, escoltat i vist a la sala
del jutjat.
En Pep mirava de reüll en Sergi i li costava que no li sorgís un somriure en els llavis, en
certa manera la ingenuïtat d’en Sergi li recordava molt a ell mateix quan va començar.
Sabia que en Sergi trigaria a oblidar algunes coses d’aquesta feina, de la mateixa
manera que sabia que l’experiència dels anys acabarien per fer-lo més resistent i millor
policia.

Aurembiaix.

«Moment del lliurament del guardó durant la passada
celebració de dia de les Esquadres de la RPMB»
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El model financer en el qual es basa el sistema de pensions públiques
data del 1995, es va aprovar en el que s’anomena Pacte de Toledo i
està fonamentat en el que es defineix com a «repartiment no lucratiu».
Se li diu «repartiment» perquè les contribucions recaptades en el decurs
d’un exercici han de ser suficients per atendre les prestacions q s’han
de pagar en el mateix període i es «no lucratiu» perquè la Seguretat
Social té prohibit obtenir beneficis mercantils en el funcionament del
sistema.

En el cas que hi hagi excedent, és a dir, que els ingressos superin les
despeses, la diferència o superàvit s’ ingressa en l’ anomenat  «fons
de reserva» de la Seguretat Social, conegut vulgarment com a
«guardiola de les pensions» i que té la funció d’ equilibrar els períodes
de crisis on els ingressos no arriben a cobrir les despeses, és a dir, es
produeix dèficit.

D’aquesta manera tenim que l’estabilitat del sistema depèn de quatre
variables: el nombre de cotitzants i de pensionistes i els imports d’
aportacions i de prestacions.

Hem de valorar que en els anys de bonança els ingressos han estat
iguals o superiors a les despeses i, en canvi,  ara que patim aquesta
crisi, el sistema va a la fallida ja que, a més de la relació entre cotitzants
i pensionistes, també en depèn l’ import de les contribucions com de
les prestacions.

Només cal mirar la situació actual on l’ atur és escandalós, amb la
corresponent minva del nombre de cotitzants, i afegir també la
davallada salarial amb la conseqüent minva de les contribucions. La
conseqüència és que hi ha menys ingressos mentre que els
pagaments que cal fer, lluny de reduir-se,  no fan altra cosa que
incrementar-se.

Tot i que els ingressos del sistema actual de pensions són sensibles a
la conjuntura econòmica, les despeses no ho són i això fa totalment
inservible i inviable el model actual.

Per si això fos poc, encara s’ agreuja més ja que la famosa «guardiola
de les pensions» està invertida,  pràcticament en la seva totalitat, en
deute públic espanyol que, recordem, avui dia està en l’ull dels mercats
financers amb poca fiabilitat.

Per tot això, podrem cobrar la pensió de jubilació?

Malauradament, mentre qualsevol govern, actual  o futur, pugui tocar,
retallar o privatitzar el sistema públic de pensions no tindrem la certesa
de que puguem assolir una pensió digna i merescuda.
Tot i que s’ assegura  que el pagament de les pensions està garantit,
el cert és que es volen canviar les regles del joc i reformar el sistema
de pensions públiques.
A nivell estatal la solució passa per un model de càlcul actuarial , és
a dir, que la pensió a cobrar per cadascú sigui en funció única i
exclusivament del que hagi ingressat en el decurs de la seva vida
laboral.  En altres paraules, el model actual es basa en que els
ingressos, siguin iguals o superiors a les despeses, només garanteix
–i només quan es compleix la condició anterior- el cobrament del
pensionista actual, mentre que deixa en suspens la prestació futura
del cotitzant actual.

Davant aquesta nova estafa de les pensions , què podem fer?

En  menys  de tres anys hem  patit atacs a la nostra condició de vida,
saqueig de la educació, de la sanitat, dels salaris, de les rendes , del
poder adquisitiu, etcètera.

La solució ha estat
rascar la butxaca de
la ciutadania i perdre
nivell adquisitiu a
canvi de contractar
mútues privades o
a s s e g u r a n c e s
privades per cobrir
les baixes per
i n c a p a c i t a t s
temporals.

Ara arriben els plans de pensions com a possible alternativa. Ara bé,
per subscriure un pla de pensions cal escollir-lo correctament. Així, si
aprenem de l’ experiència que tenim dels fons de pensions gestionats
per entitats financeres domèstiques, caldria optar pels que estan
gestionats per entitats financeres estrangeres i que, a més, siguin de
gran solvència.

Qui podrà cobrar la pensió de jubilació?
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Primer de tot s’ha de trencar amb un mite: NO tenim el mateix règim
de protecció social que la policia nacional o la guàrdia civil, ells tenen
el que es diu classes passives. Per tant, ha de quedar molt clar
que el nostre règim de protecció social és el règim general de
la Seguretat Social, és a dir, és el mateix que qualsevol treballador.
A aquest règim cotitzem cada mes per poder tenir una jubilació i
altres prestacions, com pot ser una incapacitat permanent. Per tenir
dret a una prestació ha d’haver-hi una cotització, si no tens el temps
cotitzat establert no tindràs dret a cap prestació.

Volem destacar que en moltes ocasions les normes que regulen el
règim general de la seguretat social parlen de contracte o que s’ha
d’aportar un contracte. Doncs bé, aquests articles no ens són
d’aplicació ja que nosaltres com funcionaris públics, evidentment,
no hem signat cap contracte.

Quan tens una malaltia o un accident és quan comença un
camí que pot ser bastant tortuós, complicat i estressant en moltes
ocasions i penseu que aquí no valen els galons. TOTS estem
sotmesos a poder partir una malaltia o un accident.

És en aquest moment quan es dóna un mal endèmic que passa
sovint en aquest cos i és que quan un porta una baixa molt
sovint el primer comentari que se sent és: «vaja conte que
té». Nosaltres partim de la base que el funcionari porta un document
d’un metge, que si li ha fet serà per alguna cosa i creiem que no
som ningú per posar en dubte cap baixa, les coses seran més fàcils
per a tots. Algú podrà dir que aquesta persona ens està enredant o

que el metge és amic seu, ens és indiferent, no podem caure en
aquest parany ni posar a tothom al mateix sac, si ens enganya
no és problema nostre, no hem d’entrar en aquest terreny.

Ho diem perquè en algunes ocasions hem vist aquestes actituds i
resulta que el company de la baixa el que té és una malaltia
greu i no ho sabem ni tenim perquè saber-ho, és la seva
intimitat i ho hem de respectar. Quan després d’un temps resulta
que aquest company és difunt ens quedem sense paraules.

Tant és si és malaltia o accident laboral. És important que sapigueu
que les incapacitats permanents es donen per part de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS), que pertany a l’Estat. És
aquest organisme qui, arribat el moment, acaba dictant la última
resolució indicant el grau d’incapacitat o no, que pot ser parcial, total,
absoluta o gran invalidesa, però també pot dir que són lesions no
invalidants. També intervenen altres organismes com l’Institut Català
de la Salud (ICS), el teu metge del CAP i, en cas d’accident laboral,
la mútua d’accidents.

Pot intervenir un organisme bastant «atípic», del que per cert
no podem estar gaire contents pel tracte que reben els companys
que han de passar per les seves dependències, que és l’Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAM). Aquest
organisme depèn del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i les seves funcions més importants són, bàsicament, que
a partir d’un temps de baixa laboral et citen per revisió de la mateixa.
També fan els informes per l’INSS indicant quin tipus d’incapacitat

Què passa en cas d’una incapacitat permanent?
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permanent consideren ells que tens. Tal com hem dit això es fa tant
per malalties com per accidents laborals.

A nivell del nostre cos, entrant en matèria de segona activitat, si
es sol·licita passar a aquesta situació, pot intervenir el Tribunal
de segona activitat del qual destaquem que no compartim ni la
seva composició ni la forma de fer i a més no el considerem
necessari. Una de les raons és que en aquest tribunal participa el
servei mèdic del la Direcció General de la Policia i, a més a més, es
fa participar també l’ICAM, hi ha intercanvi d’informació, per tal motiu
tenen un informació mèdica molt important de tots nosaltres.

És a conseqüència d’aquesta relació tan «íntima» entre DGP i ICAM
que en moltes ocasions s’ha donat el cas d’altes donades per
l’ICAM dient que l’alta es dóna per recol·locació del funcionari
en un altre lloc. Alta per recol·locació? Nosaltres pensàvem que
les altes es donen per curació, no per recol·locació. Com és possible
que em donin d’alta si continuo malalt o lesionat? Quina presa de
pèl és aquesta? Tot això al ser desconegut per funcionari li crea
molta angoixa que en molts casos agreuja el seu estat i es complica
amb altres trastorns.

Arribat el punt, quan ja s’arriba a l’any de baixa, sigui per malaltia
o accident, és l’INSS que permet prorrogar la baixa fins a 6 mesos
més i les coses es comencen a complicar.

Penseu que cada vegada que tens una citació de l’ICAM has de
portar un informe o informes actualitzats. La veritat és un procés
que es viu com un malson, però s’ha de saber que la visita dura
uns 5 minuts i moltes vegades ni et miren, fan unes preguntes
demanant els informes i es queden amb alguna cosa, mai tot. Al
final ja es rebrà una notificació de l’INSS o des del mateix ICAM
intentant que agafis l’alta voluntària i demanis recol·locació
en segona activitat, és a dir, com hem dit abans, no es dóna l’alta
en funció de la curació de les dolències que tens sinó que sembla
que s’intenta fer en conjunt amb interessos de certes persones
que estan a l’administració. Perquè? Diuen que et recol·loquen
per evitar que assoleixis el grau de discapacitat que et pertoca?
Sembla que sí, no? No volen discapacitats?

Suposant que malgrat el que hem dit al final l’INSS, pels informes
rebuts, et doni una incapacitat permanent, s’ha de posar de manifest
una qüestió de vital importància, que totes les invalideses poden
treballar, a ningú se li pot denegar el dret al treball, que quedi clar:
QUALSEVOL INVALIDESA, SI LA SEVA PATOLOGIA LI PERMET,
POT TREBALLAR.

Hem de dir, que en el cas de una incapacitat permanent parcial,
el que es fa es adequar el lloc de treball i és com si estiguessis
en segona activitat, l’únic que passa és que no podràs concursar
a segons quins serveis i en el cas d’ascensos tenim algun cas que
se’l va declarar no apte.

Si et dictaminen una incapacitat permanent total, en aquest cos,
et fan fora d’immediat. Fins i tot alguns hem hagut de sentir
comentaris molt desagradables, com per exemple «buscat feina
que estàs fora» o «ja no ets mosso». Corren molt per dir-te que
tornis la credencial i la placa i, els que en tinguin, la seva arma

particular, però en canvi ningú t’explica quins documents has
d’omplir i que tens dret a una indemnització o medalla en cas
d’accident laboral. Et donen de baixa de nòmina i cotitzacions
i et deixen a casa teva abandonat amb l’etiqueta de «tarat».
Espavila’t.

Una anècdota: hem dit abans que a nosaltres ens treuen les
credencials i les plaques, doncs sabeu que donen placa i credencials
al que treballen a la oficina antifrau? Impressionant no?
Recordeu que la Llei de cos de mossos de l’any 1994 regulava el
tema de la segona activitat i que no ha estat regulada fins l’any 2008
i, per cert, molt mal regulada. És millor el decret de segona activitat
de bombers que el nostre, es veu que un discapacitat a bombers
és diferent a un discapacitat a mossos, té més drets que
nosaltres, ells amb una incapacitat permanent total
s’incorporen d’immediat en segona activitat.

En canvi amb nosaltres, els mossos, per tal d’evitar que les
incapacitats permanents totals passessin a segona activitat
com els bombers, es van treure del barret les places de tècnic
de suport bàsic, intermedi o superior, que són un invent ja
que a la Llei del cos no existeixen. Igual és que no existim, perquè
van dir que estem en una plaça provisional fins que es creïn per llei
en un futur. Que algú ens ho expliqui. Estem en «negre»?
Però bé, què hi farem, puc dir que quasi tots els que vàrem demanar
aquestes places ho vam fer per necessitat , ja que és
pràcticament impossible trobar feina amb una discapacitat i
en el cos de mossos tenim moltes tasques que es poden fer de
caràcter sedentari o no, tot en funció de la capacitat que tinguis.

Des de l’associació hem patit, les angoixes de molts companys
abandonats a casa seva, de sobte sense nòmina, els problemes
per no poder fer front al nivell de vida que tenies abans de la
discapacitat, amb problemes en alguns casos per fer front a les
hipoteques, al pagament del aliments dels fills, etc. La problemàtica
és infinita.

Hem sentit a dir que al
company que va perdre el
braç algú del departament li
va dir mofant-se que els dos
anys que va estar fora del
cos a casa seva podria
haver après a tocar el piano
o que en aquest cos tenir
una discapacitat és un xollo.
Que simpàtics no? Vull que
penseu com us sentiríeu
vosaltres davant d’aquests
cometaris. No és només
enfrontar-te al fet
tremendament traumàtic en
la teva vida de perdre un
braç, o qualsevol discapacitat, sinó a més trobar-te el menyspreu i
el rebuig descarat a que treballis de gent del departament. No sé
què fa més mal.
Vull recalcar que l’angoixa és extremadament important i a cadascun
de nosaltres li afecta de diferent forma, però tenim una causa
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comuna: el tracte menyspreable que rebem!!

D’altra banda, quan et donen la invalidesa, a part de deixar-te a
casa sense nòmina no et liquiden les vacances no fetes. En
relació a això vull recordar que el 70 % aproximadament de les
retribucions dels mossos són abonades per l’Estat, amb unes
transferències de crèdit finalistes, és a dir, exclusivament destinades
a pagar el sou del mosso. Llavors, on van aquests diners?
I és que et deixen a casa i has de ser tu qui demanis una plaça
de tècnic de suport, no te la donen d’ofici com hauria de ser, i
després pots esperar una eternitat amb l’excusa que tenen 6 mesos.
Com és possible que es trigui tant? Amb una modificació a la RLT
estaria tot fet, són ganes de fer les coses. Per cert, mentre aquí
s’estan estalviant nòmines donant llargues i excuses resulta que
els bombers en situació anàloga en un mes estan col·locats
en segona activitat i no perden ni 1 cèntim.
Un altre punt important és que també et diuen que si no demanes
la plaça de tècnic en el termini d’un any, o si tens una absoluta
o gran invalidesa, s’obrirà un expedient de «jubilació forçosa».
Però, què és això? Un altre invent per desfer-se’n de discapacitats?
Això és una cosa surrealista que al nostre règim NO EXISTEIX, ja
que el primer requisit per poder jubilar-te al règim general de la
seguretat social és tenir 65 anys, tornem a repetir: EL NOSTRE
RÈGIM DE PROTECCIÓ SOCIAL NO ÉS LES CLASSES PASSIVES
DE L’ESTAT. Si us plau, deixin de barrejar règims.

Estem intentant que des de les més altes instancies del Departament,
i fins i tot del Govern, s’adonin que no és forma de tractar-nos,
que podem aportar moltes coses i que podem servir per moltes
feines ja que no tot passa per estar operatiu.

Un cop incorporats en les places de tècnic de suport se’ns
mira com a bitxos rars. Ara què som? En alguns llocs concrets
ens hem trobat problemes, el tracte a nivell personal i laboral deixava
molt que desitjar i hem hagut de demanar fins i tot canvi de lloc de
treball. És així de trist. Això no és exclusiu de nosaltres, també afecta
a companys que estan en segona activitat, amb alguns d’ells els
hem hagut de tramitar fins i tot incapacitats permanents absolutes i
l’INSS se les han reconegut, imagineu el seu estat.

Deixem per un altre «episodi» aprofundir en certes qüestions un
cop incorporat i treballant, ja que hi ha molta cosa a dir.

Per finalitzar, un consell, mentre les coses es posen al seu lloc i
d’una vegada se sàpiga com evoluciona tot (esperem que tot es
vagi arreglant bé) en aquestes qüestions, millor no bellugueu cap
paper, no demaneu res de res, intenteu passar desapercebuts
i estar en llocs adaptats al que teniu i, sobre tot, sobre les vostres
patologies com menys informació tinguin millor, ja que donar-la se
us pot girar en contra, com hem comprovat en algunes ocasions.

Moltes gràcies.

Àngel Gómez-Quintero Mora
Tip 1270
President AILMED

Evaristo Camacho Pizarro
Tip 8378
Vocal AILMED

Els Mossos reincorporen a llocs de segona activitat a 14
agents amb discapacitat 
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Interessant obra que té com a fil conductor les paraules escrites per
Juan Antonio Cebrián, un periodista que ha fet una bona tasca
d’investigació, en un recull de quinze casos d’homicides serials. En
un anàlisis d’aquests casos reals d’assassins en sèrie, l’autor fa un
breu repàs d’homicidis molt coneguts i una mica d’història dels seus
autors. A pesar de tractar-sed’una obra breu, resulta interessant la
proximitat amb la qual ens transporta l’autor i ens fa conèixer tot allò
que va envoltar unsfets que en el seu moment van fer trontollar els
pilars socials.
La velocitat i la lleugeresa amb què l’autor tracta cada cas ens aporta,
al mateix temps:  una idea aproximada del que va ser l’assassinat,
en quin escenari es va desenvolupar, una breu descripció del perfil
criminal del’assassí i les ganes d’aprofundir més. Això últim és el
millor que ens pot passar en obres d’aquest estil, que l’autor
aconsegueixi mantenir el nostre interès fins al final i ens animi a
voler saber-ne més. Molt recomanable per aquells que es volen
iniciar en aquest tipus de lectures.

Aquesta és l’aposta de l’editorial Alrevés, amb el títol Crims.cats’inicia
una col·lecció d’obresamb esperit de gènere negre en català. La
present obra és un recull de relats curts que ens endinsa, mitjançant
tot un seguit de casos, en diferents escenaris on conviuen en harmonia
tot el repertori del gènere negre (misteri, crims, passions, herois,
delinqüents, etc.). A més l’obra te un valor afegit, en ella estan
publicats els guanyadors del concurs de relat curt «NegrOliva» 2011.
Les histories que ens presenta l’obra tenen la força pròpia del relat
curt. Un ritme intens i ràpid que manté al lector enganxat a les pàgines,
sense que en cap moment s’esvaeixi l’emoció ni decaiguin les
trames. Una energia molt ben apreciada pels àvids lectors de relat
curt. Un llibre molt recomanable.
No deixeu de visitar la seva web www.crims.cat on podreu gaudir de
tot un seguit de recomanacions i propostes.

Títol:Psicokillers, asesinos sin alma.
Autor: Juan Antonio Cebrián
Any: 2005
Gènere: Novel·la negra policíaca
Edició: 1ª edició
Editorial: Ediciones Nowtilus, S.L.
Quantitat de pàgines: 219 pàgines

Què llegim?

Títol:Crims.cat 2.0, més sospitososde
gènere negre als Països Catalans.
 Autor:Àlex Martín Escribà i
Sebastià Bennasar
 Any:2013
 Gènere: Novel·la negra
 Edició: 1ª edició
 Editorial:Alrevés, S.L.
 Quantitat de pàgines:285 pàgines

Psicokillers, asesinos sin alma.
Crims.cat 2.0, més sospitososde

gènere negre als Països Catalans.
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A dia d´avui, amb l´actual situació econòmica del país, els
funcionaris en general,  hem d´aguantar la imatge que els
nostres polítics han volgut donar de nosaltres i sembla que
som els culpables de la crisis així com uns privilegiats pel
simple fet de tenir feina. Sembla, per tant, que haguem de
demanar perdó a la societat per treballar per l’ Administració i
ningú se’n recorda que aquesta feina ens l´hem guanyat en
un procés de selecció lliure, transparent i, sobretot, obert a
tothom.
Potser fa uns anys, de cara a la societat, érem els
«desgraciadets» que ens presentàvem a una oposició per
guanyar «quatre duros», mentre que qualsevol persona sense
estudis, sense ofici ni experiència, guanyava tres vegades més que
nosaltres baixant sacs de runa a contenidors.
Suposo que ja ningú se´n recorda d’ aquella «època daurada del
totxo», en la qual els mossos i mosses ens jugàvem la vida
cada dia a la feina, lluny de les nostres llars i famílies i amb un
sou o bé congelat o bé dissimulat amb simbòlics increments,
mentre la resta de gent guanyava diners, es comprava cotxes que
nosaltres no podíem tenir o cases amb hipoteques que
sobrepassaven el nostre sou. Malauradament, la bombolla va esclatar
per motius que no cal explicar i resulta que ara, el funcionariat
ens hem de sentir tant agraïts com culpables per tenir una
feina estable. Quina barra!
Si això no fos suficient, a sobre hem d´aguantar als polítics, o
sigui, aquells que s´han fet d´or amb comissions il·legals i que han
jugat amb uns diners que no eren seus com si juguessin al
«monopoly», càrrecs públics tots ells que ara campen tant
amples sense cap tipus de responsabilitat penal, ni moral.  Els
mateixos que han malbaratat els diners dels ciutadans en aeroports
perquè ara passegin els conills, en trams d´AVE que avui agafen
deu persones al mes i que, a més a més, tenen fins a 12 llocs de
treball amb els seus respectius sous (mentre a nosaltres ens
prohibeixen poder tenir una segona feina per arribar a final de mes).
Deia que, a sobre, ara ens toca aguantar veure a tota aquesta
colla de lladres dient que, per poder fer front a la crisi (que
ells han provocat), només tenen com a opció les continues
retallades als «privilegiats» funcionaris. Així es com, sense que
els tremoli el pols, han imposat la perpètua baixada de sous, la
retirada de les pagues extra (això si, mantenint les milionàries
subvencions a diaris, partits polítics, etcètera) i, el que és pitjor, la
retirada dels drets aconseguits durant els últims 30 anys de
democràcia.  Això si, dels seus drets ningú parla, de les seves
elevades dietes encara que tinguin residència a Madrid, del famós
Senat per col·locar als seus amics o polítics que han perdut el càrrec,
dels sous vitalicis, de la pensió màxima només cotitzant 7 anys mentre
la resta hem de cotitzar 35 anys, dels llobarros a càrrec dels nostres
impostos o gin tònics subvencionats. No, «això no toca» ni tampoc
«es toca».
Actualment, pel càrrec que ocupo dins de l’ SME-CCOO, he tingut
l´oportunitat de parlar amb Consellers d’ Interior, Director

General, Subdirector de Recursos Humans de la DGP. Tots venen
amb el mateix discurs ben après, «tots els funcionaris són iguals
i els hem d´aplicar les retallades per igual».
Davant aquesta obscena i cínica afirmació, l’ SME-CCOO hem
intentat sempre motivar que no es així  i que la Llei 7/2007, de
12 d´abril, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic  ja diu en el seu
article 4, que estem fora d´aquesta llei i que el CME hem de tenir
una legislació específica pròpia. Hem intentat raonar que no
serveix de res que l’ Administració apliqui al CME tota legislació que
ve donada per Funció Pública i que hem d´obligar a l´administració
a NEGOCIAR (paraula que desconeix l´actual Govern) amb els
sindicats representatius del CME tota la legislació que es vulgui
modificar sempre tenint en compte la nostra especialitat.
I perquè aquest raonament? Perquè, senyors polítics, els mossos
no som funcionaris qualsevol. Els moss@s tenim la nostra pròpia
problemàtica, som un cos ARMAT, treballem 365 dies les 24 hores,
no tenim estabilitat horària, patim el règim disciplinari més fort de
tota la Funció Pública, ens afecta la llei d’ incompatibilitats, patim
perillositat, penositat, jornades laborals amb horaris irregulars,
guàrdies i un llarguíssim llistat d’ especificitats que fan que el CME
sigui mereixedor, com deia abans, de tenir una legislació específica
pròpia. Per tant, senyors polítics, no ens poden aplicar les
mateixes regles que a aquell funcionariat (sense desmerèixer
a ningú) que està en una finestreta o taula de 9 a 17h, amb
temps per dinar, caps de setmana i festius lliures de servei, dormint
a casa i, fins i tot, amb un horari intensiu d’ estiu.
Senyors polítics, no és el mateix que vulguin baixar els dies d´AP
a un funcionari de finestreta que treballa de dilluns a divendres i
esta els caps de setmana i festius amb la seva família, que a un
mosso que no pot conciliar la seva vida laboral i familiar perquè
treballa tots els dies per igual, ja siguin festius o no, dates
assenyalades, i a sobre els cobrem com si fos un dilluns qualsevol
(quan altres funcionaris si cobren plus de festius).
Senyors polítics, no pot ser que retirin el val menjador als
mossos que tenen jornada laboral de 12 hores igual que al
funcionari de finestreta que treballa torn partit i fa 7,5 hores de jornada
en torn partit.
Senyors polítics, no pot ser que hem redueixin el sou si agafo
una baixa igual que al funcionari de finestreta, quan jo estic al
carrer, passant fred, sota la pluja, sota el sol, i si em poso malalt no
es tindrà consideració de malaltia laboral i per molt que hagi agafat
un fort refredat i febre per regular durant hores sota la pluja en un
accident, seré tractat per una baixa comuna. No pot ser, que em
diguin que estic obligat a mantenir el meu estat físic, i no
vulguin regular l´educació física dins de la jornada laboral, ja
que si estic obligat a mantenir el meu estat físic fora de servei i pateixo
una lesió hem reduiran el sou.
Senyors polítics, estic fart de sentir com diuen en reunions
oficials que «els mossos vivint molt bé», «que cobrem molt amb
els temps que corren», «que som quatre sindicalistes els que ens
queixem», «que no existeixen estudis que diguin que els canvis

SENYORS POLITICS, ELS MOSSOS NO SOM
FUNCIONARIS QUALSEVOL!!!!
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de torn son nocius per la salut», «que treballem menys dies
que la resta de funcionaris», «que tenen intenció de negociar i
arribar a acords amb els sindicats», «que les armilles antibales
personals no es prioritat perquè no vivim en el País Basc»,
«que tenim cotxes suficients», «que en breu faran efectiu el pagament
del val de paisà», SENYORS POLÍTICS, ELS MOSSOS ESTEM
FARTS!!!!!
Senyors polítics, si els mossos som iguals a la resta de
funcionaris com vostès diuen, perquè no cobrem els festius i
caps de setmana com cobren alguns funcionaris? Perquè no
podem treballar a un altre lloc com ho poden d’ altres? Perquè
hem de treballar 1680 hores (+ vacances) si altres tenen una
jornada molt inferior i tenen les vacances fora de la jornada
anual? Perquè tenim al voltant d´un 30% del col·lectiu sense
plaça en propietat? Si tots els funcionaris som iguals perquè la
resta tenen 3 dies d´AP i els mossos tenim 25´5 hores i només

podem fer una jornada en cap de setmana? Perquè no tenim
més dies d´AP en funció de l´antiguitat com tenen la resta de
funcionaris? I ara la darrera pregunta sobre la proposta per regular
les indisposicions (al tancar aquest article encara falta per aprovar
i no sabem com quedarà finalment). Perquè la resta de funcionaris
tenen dues jornades mensuals en les quals es poden
indisposar sense penalització i els mossos només una?
TROBEN LÒGIC QUE LA RESPOSTA POLÍTICA SIGUI QUE «els
mossos treballem menys dies que la resta de funcionaris»?.
Una cosa està clara, per aquesta administració, a l´hora de
retallar, tots els funcionaris som iguals però a l´hora de millorar
les condicions laborals dels mossos en comparació a les coses
que tenen millor regulades la resta de funcionaris, som
diferents.
Des de l’ SME-CCOO DEMANEM A L´ADMINISTRACIÓ QUE SEGUI
A NEGOCIAR una legislació específica pels mossos, en la qual
es tinguin en compte les nostres característiques laborals, la
nostra perillositat, penositat, horaris, etcètera.
Per això companys/es us demanem que no defalliu, que esteu
al nostre costat, ja que sense la vostre força, els sindicats ho
tenim molt complicat. Ho hem de fer per nosaltres i per les nostres
famílies. Mentre sigui més important anar al gimnàs que a una
manifestació, mentre els mossos es preocupin més de si els
sindicats tenim un excel del concurs general o per si tenim descompte
a Port Aventura que no pas per la lluita del col·lectiu, us ben asseguro
que l’ Administració continuarà tenint més força per continuar dient
allò de que «només us queixeu quatre sindicalistes»  i que «els
mossos viviu molt bé i cobreu molt».

Carles Manrique
Vice Secretari General del SME-CCOO
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Quan diem que volem treballar, no és que no ho estiguéssim fent
fins ara. Allò que estem dient és que volem unes mínimes garanties
per poder exercir amb seguretat i qualitat la nostra tasca perquè
és això el que ens demana la societat: seguretat i qualitat.
Volem treballar i disposar d’ unes armilles a mida, per poder
conduir els vehicles policials sense semblar estar dintre d’ un barril
de fusta. No volem comprar-nos una armilla que ens costarà sis-
cents euros.
Volem treballar i que el vehicle que conduïm estiguin en
condicions i degudament equipats pel lloc on hem de treballar (cas
de Vielha). No podem passar per un camí forestal amb un Seat
Altea perquè el cotxe es quedarà sense tracció i haurem de restar
amb una patrulla de menys fins que arribi la grua.
Volem menjar quan fem jornades superiors a vuit hores, no
volem haver de perdre diners per menjar al treball, no volem pagar
10 euros per menú. A més, volem menjadors nets, sense pudors i
sense restes de menjar del dia anterior, volem tenir paper per
eixugar-nos les mans, per embolicar els entrepans del detinguts,
per poder anar al lavabo.
Volem fer serveis de paisà, però encara l’administració no ens ha
dotat amb funda de paisà per l’arma, ni amb defensa extensible ni
amb roba de paisà.
Volem que les garjoles no facin pudor a podrit, volem que els
lavabos no facin pudor a claveguera. Quantes vegades hem escoltat
que els detinguts són persones, tractem-les com a tal.
Volem tenir cobertura total als portàtils, i no haver de posar els
nostres mòbils a disposició del treball.
Volem una formació continuada, de qualitat i que ens serveixi per
posar-nos al dia perquè la delinqüència d’ahir no es la delinqüència
de avui però no volem haver de pagar-nos nosaltres els cursos i
menys haver-los de fora durant el nostre temps lliure.
Volem estar en forma físicament perquè pel nostre treball és
necessari, però no volem haver de pagar el gimnàs. A l’escola de
policia,  la formació física era tan important con Dret Penal. Perquè
un cop al carrer cap de les dues coses es consideren importants?
Nosaltres posem les ganes de treballar perquè volem treballar
i ens agrada la nostra feina.
No volem més retallades perquè ja hi posem prou. Podeu sumar:
armilles,  dotació de paisà, telèfons mòbils,  tiquets per menjar, cursos
de formació,  gimnàs.

Si encara et preguntes si volem treballar és que no has
entès res.

MOSSOS/ES EN LLUITA!

VOLEM TREBALLAR!

Per on començar una vegada més? Estem farts de retallades
en recursos, econòmiques i permeteu-me afegir una retallada
més i molt important pel reconeixement personal, és a dir, tota
la càrrega del que podríem anomenar sou emocional que en
aquests moments juga un aspecte molt important.
A dia d’ avui només es demana sobreesforç i comprensió per
part dels de sempre a canvi de RES pels de sempre. S’ invertirà
alguna vegada la piràmide? (podríem parlar de felicitacions, drets
laborals, i un llarg etcètera  que mai acabaria).
Però no ens castigarem més, ja que prou tenim amb l’ administració
i amb la nostra vergonyosa organització. Qui es doni per al·ludit que
faci la seva pròpia reflexió personal i evolucioni com a persona.
A on pretenen arribar? Quins són els objectius? Són objectius
pel bé comú de les persones i l’organització o de quatre amics
que es volen continuar repartint un pastís esgotat?
Només diré que per part d’ alguns (administració - empresa i altres)
es pensen que els enemics som els sindicats.
Malauradament, els sindicats que tenim, agradi o no, són el
reflex del que demana un col·lectiu,  és el que hi ha. Per això
tenim eleccions sindicals cada quatre anys a on podem dir la
nostra si realment tenim inquietuds i ganes d’ aportar al col·lectiu.
I tornant a l’ administració, anem a veure quina és la seva manera
de procedir, és a dir, com actuen aquests a qui en campanya
electoral se’ls omplia la boca dient que netejarien la nostra
imatge com a Cos i se’ls va oblidar esmentar que netejarien la
nostra butxaca. Doncs senzillament, no  deixen marge de
negociació als sindicats (de fet les úniques reunions són les
obligades i poca cosa més).
Es van crear diferents taules de treball per avançar en diversos
temes i no hi ha hagut cap reunió per avançar en res. ÉS TOT UNA
MENTIDA. AQUESTS POLÍTICS L’ ÚNIC QUE VOLEN ÉS «PARLAR
DEL SEU LLIBRE» i, el més fotut, amb un «Monòleg destructor».
Exemple d’ un tema bàsic: Us penseu que els sindicats coneixem
els dispositius a on es poden vulnerar o mal interpretar
instruccions abans de que és publiquin? I no pel fet de dir-li als
comandaments com han de gestionar i fer la seva feina ni molt
menys, simplement per poder dir la nostra com a sindicats en
un marge de negociació col·lectiva i de respecte mutu a on
podem aportar solucions per a totes les parts implicades.
UTOPIA!
Els sindicats
estem per sumar i
no per restar (com
alguns consideren)
però sempre que
se’ns faci partícips
amb reunions
anteriors als
e s d e v e n i m e n t s
complexes  i no
jugar amb el delegat

DESPROPÒSIT SENSE
SORTIDA?
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sindical per perjudicar a un comandament o defensar
els drets laborals del mosso.
Tothom que forma part d’ aquest Cos
tenim drets i garanties laborals i l’ enemic
no hauria d’ estar entre nosaltres.
Senyors, hi ha moltes coses per canviar i
teniu TOTA LA RAÓ. (Continuarà...)

Sembla mentida que jo hagi de sortir en defensa dels Antiavaltos
dels Mossos d’Esquadra. Ho dic perquè un dia em van portar a
judici i tot: l’agent 8.111. Me’n recordaré tota la vida del número i
espero pel seu bé que no arribi mai a conseller d’Interior perquè el
que no pot fer un agent de policia, i menys en un judici, és mentir.
Sort que la jutge el va clissar de seguida i em va absoldre.

Però després del cas Ester Quintana, el titular del jutjat d’instrucció
24 de Barcelona, Josep Majó, ha imputat 22 integrants de la unitat
antiavalots per les feridesa un ciutadà que va perdre la melsa durant
els incidents de la vaga general del 29 de març de l’any passat.

Ho he dit sempre: cal actuar amb la màxima contundència si hi ha
responsabilitats. Sovint dóna la sensació que el conseller d’Interior
va per una banda i els Mossos per una altra. De fet, a l’anterior
titular del departament li van fer el llit i tot.

Però dit això, si els Antiavalots dels Mossos no ens denfensen qui
ens defensarà? Perquè, cregui’m senyor jutge, jo hi era aquell 29
de març i el centre de Barcelona semblava Beirut, almenys el dels
anys 70. Va ser el dia que van cremar l’Starbucks de la Plaça
Urquinaona i, si haguessin pogut, haguessin cremat també El Corte
Inglés. Almenys van calar foc a un aparador.

Va haver-hi un moment en què els vàndals van començar a córrer
des de la Plaça Catalunya en direcció a Urquinaona com mostra
aquest vídeo. Sort que els Antiavalots van disparar les tan criticades
bales de goma i van rebre reforços: unes dotacions es van afanyar
a  pujar des del carrer Fontanella per damunt la vorera!.

Si els bàrbars haguessin envoltat els antiavalots hagués hagut un
veritable linxament i ara, en comptes de 22 agents imputats, tindríem
22 morts. De debò: jo hi era. I si cal ho dic davant el jutge. Després
suposo que els 38 detinguts aquell dia tots passaven per allà
casualment. Com els turistes.

El problema és que hem estat massa tolerants amb els violents. Tot
va començar, això sí, amb el conseller Saura. I amb Imma Mayol,

que abans d’unes eleccions es va declarar una mica antisistema.
Quina irresponsabilitat.

Encara recordo els incidents del 30 de setembre del 2010, també a
la Plaça Catalunya. Van ser tans grossos -el de l’okupació del
Banesto- que l’aleshores conseller va advertir als «violents que
s’actua i s’actuarà amb contundència i no quedaran impunes»,
segons el comunicat de l’endemà que guardo com una relíquia.

Es van arribar a detenir 43 persones a Barcelona i 17 a la resta de
Catalunya. Saben quants van ingressar en presó? Cap ni un. Entre
Mossos, fiscalia i jutge tots van badar. Encara deuen riure ara.

Per això el jutge ha d’investigar a fons si considera que hi ha indicis
de delicte, però no podem continuar criminalitzant els Mossos -la
indirecta va també per alguna formació política com la CUP- perquè,
si no, quan els necessitem no hi seran.

A aquest pas qui voldrà ser agent dels Mossos d’Esquadra? I,
sobretot, qui voldrà ser membre de la unitat Antiavalots?.
Font: http://opinio.e-noticies.cat/la-punteta/criminalitzar-els-mossos-
75943.html#

Criminalitzar els
Mossos

Xavier Rius
17/05/13

Nueva moda. Rajar de los sindicalistas. Algo fácil y barato,
por cierto. Lo llevan en la solapa ciertos políticos, lanzando
mensajes subliminales sobre su actual falta de utilidad para
los trabajadores, politización, corrupción, derroche
económico… Resulta curioso: Los mismos que alientan al
escarnio público, suelen lanzar piedras cargadas por sus
propias mezquindades.

Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho más fácil
la labor de los gobernantes, sin movilizaciones ni huelgas,
especialmente la de quienes dirigen tras la cortina. Qué bien
estaríamos si no existieran los sindicatos, piensan algunos.

El problema es que esa frase por la que suspiran los gobernantes
«Qué bien estaríamos sin sindicatos» empieza a calar entre la
gente de a pie, con un discurso cargado de improperios, gritos,
oportunismo, mala leche y, sobre todo, un enorme vacío de
argumentos que se resume en: «Para lo que hacen, mejor que no

MUERTE A LOS
SINDICATOS. Por IÑAKI

GABILONDO
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hagan nada», «Por mi los echaba a todos y los ponía a trabajar»,
«Están vendidos, no se mueven, no están con los trabajadores»…
Luego terminan reservándote para el final el placer de oír la raída
historia de: «Conozco a uno que está de liberado sindical…».

Confesar ser liberado sindical, en estos tiempos que corren,
es un auténtico pecado capital. Mejor inventar cualquier otra cosa
antes de que te descubran. Te pueden acechar en cualquier esquina,
a cualquier hora: sacando dinero, haciendo la compra, recogiendo
a tus hijos en el colegio… Cualquier lugar y excusa es buena, para
utilizar como insulto la palabra «sindicalista».

Se puede ser banquero chupasangre, se puede ser político en
cualquiera de sus muchos cargos (concejal, alcalde, o delegado
provincial…) y trincar todo lo que se quiera, aceptar sobornos y
trajes, realizar chantajes, revender terrenos públicos, recortarle el
sueldo a los trabajadores o directamente despedirlos sin
indemnización… Se puede, incluso, aumentar el recibo de la luz a
los pensionistas hasta asfixiarlos, o salir en fotos besando niños y
ancianos mientras los colegios y asilos se caen a trozos, cobrar dos
o tres sueldos en tres cargos diferentes, declarar a hacienda que se
está arruinado mientras se cobra de mil chanchullos distintos, para
que su hijo obtenga la beca que le permita comprarse una moto a
costa del Estado.

En este maldito país se puede ser lo que se quiera, pero no
sindicalista.

Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la
empresa fue, excepto los dos afiliados que perdieron el sueldo de
aquel día, para que luego se firmara un acuerdo que les subió el
sueldo a todos. Incluso a aquellos que escupieron sobre la huelga.

O de Luís, ese hombre que estuvo 30 años cotizando, y que gracias
a la pre-jubilación que se consiguió en su momento, puede
ahora, con 60 años y despedido de su puesto, tirar para adelante
sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería.

Recuerden también a Marta, la chica de 23 años que estuvo
aguantando un jefe miserable con aliento a coñac, que le obligaba
a hacer más horas extras para tener un momento de intimidad
donde poder acosarla mientras le recordaba cuándo le vencía el
contrato. Hasta que su mejor amiga la llevó al sindicato y, gracias a
una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que indemnizarla hasta
por respirar.

Son muchos los que les deben algo a los sindicatos, y a los
sindicalistas: El maestro que pudo denunciar al padre que le pegó
en la puerta del colegio, los trabajadores que consiguieron que no
les echaran de la RENAULT, la chica que pudo exigir el cumplimiento
de su baja por maternidad en su supermercado…Porque también
fue una liberada sindical la que se puso al teléfono el día en que
despidieron a Julia, la chica de la tienda de fotos, y le ayudó a ser
indemnizada como estipulan los convenios; y aquel otro joven que
movió cielo y tierra para arreglarle los papeles al abuelo para
procurarle una paga medio-decente, porque los usureros de hace
30 años no lo aseguraban en ningún trabajo. Para qué recordar las
horas al teléfono escuchando con paciencia a cientos de opositores
a los que no aprobaron, gritando e insultado porque en el examen

no les contaron 2 décimas en la pregunta 4. O el otro compañero
sindicalista, el que denunció a la constructora que se negaba a
indemnizar a la viuda de su amigo Manuel, que trabajaba sin casco.

Ya nadie se acuerda de dónde salieron sus vacaciones, los
aumentos de sueldo que se fueron consensuando, el derecho
a una indemnización por despido, a una baja por enfermedad,
o a un permiso por asuntos propios.

Esta sociedad del consumo, prefiere tirar un saco de manzanas
porque una o dos están picadas, por muy sanas que estén el
resto. Los precedentes televisivos: entrenadores de fútbol, famosos
de la exclusiva en revistas, y demás subproductos, se convierten en
clinex de usar y tirar dependiendo de las modas… Ahora, en un
momento en que los trabajadores deben estar más juntos, arropados
y combatientes contra quienes realmente les explotan, aparecen
grietas prefabricadas en los despachos de los altos ejecutivos, ávidos
de hincar más el diente en el rendimiento de la clase trabajadora.

¿Quién tirará la primera piedra?. ¿Serán los políticos gobernantes,
o los banqueros quienes hablarán de dejadez o vagancia?. ¿Tendrán
capacidad moral los jueces o los periodistas, de hablar de corrupción
en las demás profesiones?. ¿Serán más idóneos para iniciar
lapidaciones, los super-empresarios del ladrillo?. ¿En qué profesión
se puede jurar que no existen vagos, corruptos, peseteros, o
ladrones?. ¿Preguntamos mejor entre la Iglesia o la Monarquía…?.

Pero qué fácil resulta rajar en este país. Siembra la duda, y
obtendrás fanatismo barato.

Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a quienes
realmente nos explotan cada día. ¡Acabemos con los sindicatos!.
Sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las
pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del
despido. Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral,
cuando los sindicatos dejen de existir y no puedan convocarse
huelgas ni manifestaciones.

Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan que
ya no estarán obligados a pagar las flores de los centenares
de trabajadores que mueren todos los años, a costa de sus
mezquindades.

http://www.educcoo.es/index.php/noticias/374-09-01-13-muerte-a-
los-sindicatos-articulo-de-inaki-gabilondo
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