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Afers Infernals s’apropen, intencionadament o no, al perfil d’un personatge cinematogràfic,
que es deia Smith. Desenvolupen les seves funcions, protectors del sistema, defensors
de valors suprems, garantitzant en tot moment els drets i llibertats fonamentals.
Autolegitimant-se, fan servir els seus recursos com un instrument pels fins que
l’ordenament enuncia com a valors. Desmesurada, generosa i altruistament, en la
preocupació observada, van estar palesos aquests extrems en un judici celebrat a
l’Audiència de Girona contra uns nois que resultà eren policies. Judici, omès en alguns
calendaris per part dels nostres caps i l’Administració, la qual en el seu dia, davant d’uns
possibles fets -evidentment pensant en la conciliació de la vida familiar i dignitat de la
persona- va gestionar unes “vacances”, ordenant trasllats immediats d’un grup d’agents.
En moments com aquest hem d’agrair no hagi perdurat la unió territorial de l’Alguer, doncs
coneixedors dels mètodes observats, possiblement fora el destí dels desemparats. Els
Mossos imputats han estat absolts, molt bé. Però ara, caldrà veure què es desprèn de
les “maneres” que van haver alhora de tramitar l’expedient. Potser hi haurà festa per
Sant Martí.

Les revisions mèdiques als aspirants de l’EPC han extingit les il·lusions d’una vintena de
persones. Se’ls ha diagnosticat discromatòpsia a uns i a d’altres agudesa auditiva inferior
als paràmetres exigits. En primer lloc, parlem d’un grup de persones, amb un entorn
familiar i laboral modificat per les llegítimes expectatives creades en haver superat una
primera fase de selecció. Expectatives frustrades, danys col·laterals de les quals hi ha
la pèrdua de l’anterior ocupació laboral, l’esforç familiar i econòmic, i la pèrdua de temps
per un període de formació del que difícilment arribarant a optimitzar. D’altra banda,
el recursos, temps i el cost dedicat a la formació d’aquestes persones per un període
de formació interromput, és a dir, la capacitat de gestió dels recursos humans disponibles
exhibida, la lleugeresa i simplicitat amb la que tanca expedients administratius, sorprèn
davant la situació econòmica exposada per l’Administració de forma reiterada.

Difícilment podrà l’Administració mostrar-se a la societat com a garant de drets si
no respecta els dels seus treballadors.

Quin canvi...oi?

Salut!

(edició tancada el dia 21/05/04)
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Aquesta publicació s'edita amb una
freqüència mensual i conté  informació i
anàlisi sindical i professional. El Col·lectiu
Autònom de Treballadors-Mossos
d’Esquadra   no comparteix, necessàriament,
les opinions expressades en aquestes planes
pels seus col·laboradors

CAT-ME
HORARIS  9:00 a 20:00
TELÈFONS  93-485-03-50
FAX 93-309-44-80
URGÈNCIES 629-73-91-92
INTERNET www.catme.es.vg
E-MAIL cat-bcn@ya.com
ADREÇA C/ Tànger 48, Baixos 1ª
08018 Barcelona (Al costat de Base)

EDITA CAT
Col·lectiu Autonom de

Treballadors-Mossos d’Esquadra
Dep.Legal B-13161/99

GOVERN DE DISBAUXA I
IMMOBILITAT TOTAL.

- Enric ALSINA ILLA, S. G. Del CAT -

L’arribada del nou govern va crear al nostre
col·lectiu, com en  molts d’altres, força expectatives
de millorament. Els primers contactes, van confir-
mar les expectatives. Semblava que s’iniciava un
nou període on realment podríem entrar en
negociacions per millorar les condicions de treball
i on es rectificarien els abusos comesos per
l’anterior govern. Això s’havia de començar amb la
negociació del torn fix i amb el decret d’amnistia
administrativa per un bon nombre de mossos
sancionats de forma injusta o amb rerafons polític.
Guiats per la bona voluntat que ha de presidir
sempre l’inici de relacions, vam confiar en la paraula
donada i durant tot aquest temps, únicament, hem
anat insistint, verbalment per concretar aquestes
qüestions. La resposta sempre ha estat la mateixa,
DILACIÓ. Per tant, fets favorables cap.
En canvi, aquest govern que fins ara ha estat
incapaç de fer cap gest en positiu, ja porta un
bagatge important de fets negatius:

- Bases de concursos continuistes en tots
aquells aspectes considerats sindicalment
injustos.

- La llista negra del Major.
- Incompliments dels acords del 14 de març

del 2.003.
- Exclusió inhumana i il·legal de 24 alumnes

de l’EPC.
- Manteniment en el càrrec d’alts

comandaments amb clar contingut polític.
- Els expedients disciplinaris continuen al

mateix ritme.
- Etc.

El pitjor és que a l’hora de redactar aquest escrit
no s’observa cap intenció d’avançar en el promès.
Dit això, no podem per més que suspendre l’actual
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govern pel que fa a mossos.
Francament, teníem ganes de tenir al davant
un interlocutor que no ens obliguès a seguir
una política de confrontació permanent, però,
sembla que aquest és l’únic camí possible per
una organització que vulgui defensar al
col·lectiu, com ja dèiem en campanya, MANI
QUI MANI.
Per la nostra banda, s’ha acabat el període de
gràcia, si mai n’hi ha hagut. Reprendrem la
línia sindical seguida durant l’etapa negra,
l’etapa POMÉS, i si volen que ens creiem que
volen negociar ens ho hauran de demostrar
amb fets, ja no creiem en els seves paraules.
És una llàstima, però, nosaltres no volem
combregar amb rodes de molí.
Us recordem, com sempre, que ens cal, i molt,
el vostre suport, la vostra afiliació, per po-
der tenir els mitjans necessaris en aquesta
costosa lluita.

SALUT !

NOVES EXPECTATIVES
ORGÀNIQUES DEL CAT.

Estem treballant, com sempre, per millorar el
funcionament del sindicat. En aquest sentit,
hi ha tres qüestions importants que esperem
entrin en funcionament ben aviat,

- Defensa Jurídica: Hem arribat a un
acord amb dos gabinets jurídics, un
d’ells és el del sr. Ramon FIGUERA
PALACIO, que porta treballant en el
si del nostre col·lectiu des de l’any 94
i que per tant ofereix un servei
contrastat i expert, per tal
d’incorporar-se als nostres serveis
jurídics. Amb això, el sindicat podrà
disposar de quatre advocats diferents.

- Confederació sindical. Hem arribat a
un acord amb diversos sindicats -PL’s,
portuaris- per tal de crear una
confederació de sindicats de l’àmbit de
la seguretat. Això ens permetrà multi-

plicar per tres els nostres mitjans
materials i esperem poder dedicar
aquest excedent a reforçar aquells
aspectes dels serveis als afiliats i de
l’acció sindical en els que coixegem més
( correspondència a domicili, visites
sindicals, etc ), tot val diners.

- Estructura territorial. El dia 1 de juny
hi ha judici vers un contenciós que vam
interposar contra l’empresa davant la
negativa a donar-nos els mitjans que la
llei els obliga a donar-nos i que són els
que permetrien que el CAT  tingués
presència física, com a mínim, a totes
les regions policials. Sigui per sentència
o per acord, esperem ben aviat posar
en ple funcionament les seccions
sindicals de Tarragona, Lleida, Pirineu,
Girona i Central. Amb funcionament ple
volem dir, amb els mitjans humans i
materials necessaris per incidir de for-
ma permanent en les problemàtiques del
dia a dia de les diverses destinacions i
tenir una relació molt més pròxima amb
l’afiliació.

SALUT !

Podeu consultar dins la nostra web,
www.catme.es.vg, els darrers escrits
presentats a l’empresa:
07/04/04 ASSUMPTE: “Seu Central de
Sabadell”.
07/04/04 ASSUMPTE: “ Vestuari de les
Regions Policials Central i Metropolitana”.
07/04/04 ASSUMPTE: “Intervenció a
l’edifici de Fiscalia de Menors al c/ Roger de
Flor nº 62-68”.
06/04/04 RESPOSTA A: .............18/02/04
ASSUMPTE: “Protocolarització servei
valissa”
02/04/04 ASSUMPTE : “ Proposta de re-
compensa pel compliment de 25 anys de
servei.”
25/03/04 ASSUMPTE: “ Petició de
destitució del Major, Comissaris, Staff i
renovació de l’Àrea d’afers interns del Cos
de Mossos d’Esquadra.
24/03/04 ASSUMPTE : “Vestuari agents
policia proximitat”.
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Secció Sindical de Trànsit del CAT

FEINA FETA :

Aquest mesos han estat els de les peticions i
reivindicacions sense resposta, Aquí us passo
un resum d’allò que hem demanat darrerament,
que no només beneficia als treballadors sinó
a tota la resta de ciutadans.

Demandes:
- Que per tal de millorar la destresa en la
conducció de vehicles policials, tots els agents
destinats a l’especialitat de trànsit -al igual
que el realitzen altres unitats que potser ho
necessiten tant com nosaltres- realitzin el curs
de conducció policial que es fa a les
instal·lacions del centre
de formació en
seguretat “Can Padró”.
L’excusa que he sentit
de manera “no oficial”
per part d’un
comandament de
trànsit, és que costaria
molts diners formar a
gairebé 1.200 agents;
però... les meves pre-
guntes són les següents,
quin és el cost econòmic
de la seguretat dels
agents i dels ciutadans
que necessiten una
ràpida resposta per tal
d’evitar que els
incidents s’agreugen? Quines són les unitats
que més quilòmetres realitzen en el Cos, en
situacions límits de pluja, gel, boira ? jo tinc
les mateixes respostes que vosaltres.
- Nou material per l’especialitat de trànsit,
consistent en coses tan estrafolàries com una
jaqueta de moto que tingui reflectants, pro-
tector d’esquena i que sigui utilitzable tant al
estiu com a l’hivern. Si tenen problemes per

localitzar una peça d’aquestes característiques
qualsevol dels que tenim moto li podem enviar
per correu a suggeriments, l’adreça on vam
comprar les nostres particulars. Hem demanat
que els pantalons de moto, no siguin d’hípica,
sinó elàstics, com els que utilitzen altres cossos
(GUB, GC, CNP). També, que les botes de mo-
torista, portin inclòs el reflectant.

Propostes:
Tal com va demanar l’administració li hem fet
arribar les nostres propostes sobre:
- El cobrament d’hores per assistència a judicis
en el supòsit de coincidència de diversos
judicis el mateix dia. La proposta va encami-
nada a computar el temps dels desplaçaments,
per això creiem que si el temps empleat en els
recorreguts per anar a judici i tornar, i les

estades en els jutjats
passen de les 3 hores
dintre de comarca o
les 5 hores fora, es
cobrin dos judicis.
- Esmenes a la
proposta de
modificació de la
Instrucció sobre
VAR-15. Hem
demanat el que
tothom reclama, que
sigui el més just
possible, i no hi ha
justícia si no hi ha
transparència. Per
això exigim que es
facin públiques totes
les setmanes els

serveis realitzats per aquest sistema i els
agent que els han efectuat. Que tots els
serveis que es realitzen amb les pertinents
autoritzacions del SCT. per interessos privats
-independentment de l’ànim de la societat :-)
i la durada del servei- , siguin inclosos dintre
del sistema. Que tots els efectius del Cos que
hi participin cobrin  amb independència de la
seva unitat de destinació. Que les despeses
de manutenció siguin a banda de les hores
retribuïdes. Que l’experiència en la conducció
de motocicletes sigui objectiva i no subjecta
a possibles “amiguismos”, i aquell que és vàlid
per portar la moto en una operació sortida és
vàlid per anar a la setmana catalana.

Desitgem que la nova
etapa comenci a mos-

trar traçades
representatives del

canvi anel·lat per tots
nosaltres.....
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Hem denunciat:
Sembla que un periodista va ser aturat mentre
conduïa el seu vehicle; tenia el permís de
conducció suspès administrativament -
infracció Greu catalogada en el nomenclàtor
al Art. 1.4 del R.G.Cond.- perquè en un con-
trol d’alcoholèmia havia donat positiu. El tràmit
normal és el de formular una denúncia i
immobilització del vehicle, cosa que va fer el
company, però passat un temps, davant de les
sospites de què hi havia alguna cosa estranya
ens va arribar un anònim amb una copia de la
denúncia a la nostra bústia. Fetes les
comprovacions oportunes al SCT. i a la pròpia
comissaria de Manresa vam descobrir que
aquesta denúncia mai va sortir d’allà. Tot això
reflexa la percepció d’impunitat que tenen els
n o s t r e s
comandaments, i la
seva consideració
vers la
professional itat
dels agents amb la
pèrdua d’autoritat
davant els
infractors.
És per tot això, en
una època en la que
es parla de
tolerància 0, que
vam posar en
coneixement de la
nostra consellera,
perquè prengués les
d e c i s i o n s
necessàries i iniciés
un procés per
esbrinar el perquè aquesta multa no va arri-
bar al seu destí. Més tard, molt amablement,
ens va respondre que “s’articularien els
mecanismes que pertoquin per esbrinar-ne
responsabilitats”, però, algú ha vist els
mecanismes per enlloc?.

També hem realitzat diverses visites a les
destinacions, solventat petits problemes diaris
de planificació que ens feu arribar. Hem rebut
cartes d’agraïment, i espero que continueu
contactant amb nosaltres per comentar les
petites irregularitats que comentem als
Brifings i tot allò que, més detalladament,
s’hagi de solventar.

NO ET DESPISTIS!
CONNECTAT AL CAT!!

WWW.CATME.ES.VG

Podeu consultar dins la nostra web,
www.catme.es.vg, els darrers escrits
presentats a l’empresa:

28/04/04
ASSUMPTE: Cursos
de conducció policial.

21/04/04
ASSUMPTE: Proposta
del CAT sobre mate-
rial de Trànsit.

26/03/04
ASSUMPTE:
“Comissaria de Trànsit
de El Vendrell i de
Vielha”

19/03/04
ASSUMPTE:
Propostes del CAT
envers la proposta de

modificació de la instrucció 2/2002.

19/03/04 ASSUMPTE: Proposta del CAT
per cobrament de judicis.

Salut, Bolis i carpetes per tothom.
Oscar Luis Juarranz Moratilla,
Coordinador de la Secció Sindical de Trànsit
del CAT-ME
Tlf 686-480-356

.....canvi que fins ara
només s’ha verbalitzat.

Comenceu a refredar
els bolis, sembla que la

cosa està molt
calenteta.
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TREBALL REALITZAT EN ELS
SERVEIS JURÍDICS

Durant aquestes setmanes hem vist com
companys aspirants de l’EPC han sortit als
mitjans de comunicació per l’exclusió de
l’escola per DISCRMATÒPSIA i OÏDA.
El fet de l’exclusió es produeix per un motiu,
el qual no és objecte directe de la segona fase
de les bases del concurs oposició dels aspirants
a mosso, que és el curs de formació de l’ EPC.
Què vol dir això?
La discromatòpsia és la dificultat que es té
per distingir certes tonalitats de colors, no
els colors, és a dir, podria donar-se la
confusió, a títol d´ exemple, entre un verd
fosc i un blau fosc. El problema real ha estat
la falta d’activitat de l’Administració envers
la no adequació de les proves realitzades, en
la primera fase de l’oposició, que havien de
detectar aquests punts reflectits d’exclusió.
Les bases, en la prova mèdica de la primera
fase del concurs, destaquen com a objecte
principal el control d’uns punts, els quals
corresponen a vista i oïda com a motius
d’exclusió.
L’Administració, increïblement, va excloure del
concurs a 22 companys a menys d’un mes per
la finalització del curs de l’EPC, per una qüestió
que hauria d’haver sigut detectada en l’anterior
fase del concurs. Així, l’Administració , va
comunicar el fet de l’exclusió de forma ver-
bal a l’espera de la resolució de la Consellera.
La sorpresa, però, va ser la globalitat de la
resolució fent esmena només al punt d’exclusió.
Aquesta actitud per part de l’Administració
va crear indefensió, ja que els companys
aspirants després de diverses proves
mèdiques realitzades, no els hi van donar cap
resultat per poder contrastar els resultats.
Amb les converses realitzades,
l’Administració, en veure el greuge provocat
per la seva gran injustícia, va citar als
aspirants exclosos i va donar part de l´
expedient per guanyar temps de cara a la
finalització del curs de l´ EPC.
A hores d’ara, després de veure les peticions
realitzades pels afectats, l’Administració no

es pronuncia i està inactiva al respecte, això
sí, tots es reuneixen,... diuen, i estudien el cas.
Increible però cert. Des d’aquest sindicat,
conscients d´ èpoques anteriors, vam apostar
per una defensa jurídica via contenciosa, amb
un últim recurs via judicial, de mesures
cautelarísimes  per poder fer retornar els
aspirants exclosos i que aquesta decisió fos
dels Magistrats de la Sala Contenciosa- Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. En dia d´ avui encara no hi ha
resposta la qual s’esgota el termini el dia 24
de maig .És aquesta actitud, part del canvi
que tant es parlava? Quina vergonya. Molt
xerrar i poc fer, la INJUSTICIA d’aquests
companys està sobre la taula. Recordem a
l’Administració que els afectats van ser
declarats APTES en la subprova de la revisió
mèdica que engloba especialment VISTA i
OÏDA. La realitat 22 exclosos de VISTA i
OÏDA, tots diuen que és injust, però ningú
revisa el que hauria de revisar. Ni tan sols les
solucions aportades des d’aquest sindicat, com
la determinació d’una MESURA CAUTELAR
com és el retorn a l’EPC, DONAR TOT
L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU ALS
AFECTATS , i una PRORROGA A LA VIS-
TA DEL EXPEDIENT  PER FER
AL·LEGACIONS. Això és legal i ajustat a
dret.
Senyora CONSELLERA demostri el CANVI
o faci coalició amb CIU també, doncs continuen
els mateixos en la direcció del seu
departament.Des d’aquest sindicat engegarem
motors i donarem a conèixer aquesta situació
on calgui per fer aquesta situació insosteni-
ble per l’Administració, i recordar-li que és
un SINDICAT.

En quan a l’activitat dels serveis jurídics el
control continua amb la denúncia de les
constants retallades de sou que provoquen a
l’inaplicació de coeficients,  estalvi en
l’imputació de les dietes, o els desplaçaments.
La novetat aquest mes és TREBALLAR EL CAP
DE SETMANA, quan estàs fent un curs a
l’EPC, això si que té mèrit per alguns
comandaments, més que optimització de re-
cursos en el meu poble se’n  diu EXPLOTACIÓ.
Altra retallada de sou seria la pèrdua de dies
d’assumptes personals, o com passa en trànsit
planifiquen dies de treball en el període
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vacances, per no parlar de les assistències a
judicis en el període.
Com veieu encara queden moltes coses per fer,
les quals hem de continuar controlant. Per cert,
recordo que els serveis jurídics són un servei
el qual pagueu amb la quota del sindicat, per
tant, aquestes coses són part del nostre servei,
així doncs, feu servir aquesta eina.
Les creus van caure fa temps, si tots reclamem
els nostres drets farem cultura democràtica
a certs espècimens que viuen encara en l´ an-
terior etapa antidemocràtica.
Fent cinc cèntims del treball que es dur a
terme des d’aquesta Secretaria trobaríem el
següent:
         - La realització de nombrosos judicis
com a conseqüència de la denegació per via
administrativa de COBRAMENT DE DIETES
generades per assistència a cursos de
formació, per perllongacions de jornades, per
serveis específics fora de localitat o terme
municipal de residència oficial , amb
l’increment d’hores de servei  efectives que
donen dret al cobrament de la dieta o mitja
dieta ó indemnització per desplaçament amb
vehicle propi per assistència a judicis. Les
quals resten a l’espera de Sentència

- PROCESSOS SELECTIUS.- En
referència a les vistes pendents dels
judicis sobre processos de selecció,
comentar que s’estan produint
repeticions d’entrevistes per la falta
de control en l’execució de les bases
del concurs- oposició dels processos
selectius de caporal i sergents, com han
afirmat els tribunals, on els afectats
en els resultats de les proves
psicotècniques reunien el perfil exigit
pel Tribunal Qualificador afectat i la
falta d’actes de control de l’entrevista
o personal no  qualificat per dur a
terme aquesta fase del concurs oposició,
generen la anul·labilitat de l´ acte i
per tant la repetició de l’entrevista.
Especificar que alguns dels afiliats han
obtingut l´ apte de la primera fase de
caporal o sergent, els quals es troben
a l’EPC, i d’obtenir la plaça i guanyar a
posteriori els recursos pendents
assoliran l´ antiguitat d’aquest recurs
pendent, alhora que podran reclamar

les diferències salarials, de les escales
afectades, endarrerides per l’afecció
produïda del Tribunal Qualificador en de-
clarar al company NO APTE.

- COBRAMENT DE LES TASQUES DE
RESPONSABLE.- S’han generat noves
peticions les quals van esgotant via admi-
nistrativa i mica en mica van entrant en
la via contenciosa. Tenim un cas el qual es
troba a l’espera de Sentència.

- COBRAMENT DELS DIES D’
ASSUMPTES PERSONALS NO
GAUDITS.- Les peticions reclamades en
via administrativa han entrat en via con-
tenciosa, comentar que algunes d’elles es
troben a l’espera de Sentència. Es con-
creta que el no gaudiment de les hores
d’assumptes personals en l’any policial és
per una falta de previsió, fet
diferenciable a l’impossibilitat d’un dia
puntual.

- PACTE DE DRETS SINDICALS.- Com
es va comentar en anteriors edicions,
s’havia interposat recurs contenciós con-
tra l’Administració degut a l’inexistència
de negociacions per un Pacte nou de drets
sindicals. La vista del judici està previst
per el dia 1 de juny.

- CONCURS D’INVESTIGACIÓ S’han
presentat recursos via administrativa
davant del no reconeixement de companys
adscrits a les unitats d’investigació, també
en referència a les famoses permanències
mínimes en especialitats les quals són
interpretacions restrictives i negatives
cap els interessats, en contra de la nor-
mativa bàsica del dret administratiu com
és la Llei 30/1992, de procediment
administratiu comú.

Per acabar, recordeu que teniu a la
vostra disposició -pel matí, tots els dies
de la setmana a la nostra seu de
Barcelona-  al nostre Lletrat per resoldre
qualsevol consulta.

       Joan J. Navarro i Subirés.
      Secretari d  ́Afers Jurídics
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SMITH’S

Al maig es va celebrar el judici dels companys
de Roses, per uns presumptes fets de l’any
1998. Com a qüestions prèvies es varen
plantejar per part del Lletrat de la Generalitat,
la impossibilitat de sancionar dues vegades per
un mateix fet, doncs a un dels agents com a
resultat d’un procediment sancionador se li va
imposar una sanció disciplinària. Enginyós
l’argument esgrimit, el principi “ne bis in idem”,
vinculat al principi de legalitat, es basa en la
no imposició de doble sanció per un fet realitzat
per la mateixa persona. Però d’aquesta definició
en deriven quatre requisits:

· Identificació del fet en dues normes
sancionadores.

· Identitat de persona.
· Identitat de fet o comportament.
· Identitat de fonament sancionador. O

sigui, es protegeixin diferents béns
jurídics, per una banda qualsevol del CP,
i per l’altre el funcionament eficaç del
servei públic. En casos com el present
m’arribo a plantejar la innecessarietat
del procés sancionador, que per motius
de coherència hauria de suspendre’s
automàticament quan la persona
implicada estigui immersa en un procés
per delictes especials. Aquests delictes,
inclouen dins la pena prevista
inhabilitació especial per un període
determinat, per tant, contenen la
protecció dels béns jurídics en joc i
abarquen el possible desvalor de l’acció.

D’altra banda, un dels altres lletrats plantejava
el motiu pel que el seu defensat es mantingués
assegut com a acusat, mentre cap de les
acusacions dirigia contra el mateix acusació
alguna, i evidentment no se li havia pres
declaració durant la instrucció com a imputat
mateix argument esgrimit per un dels altres
advocats.. Els dos companys modificaren la
seva posició a la sala, tot i així no es deslliuraren
de la sessió fotogràfica obsequiada pels
fotògrafs amb el beneplàcit del Tribunal.
Sessió que no recordo fos permesa en el judici

contra CAPS del cos Mossos d’Esquadra la
setmana del 20 de maig 2002.
Dins de les absències observades els dies de
judici, sorprèn la de representants del Cos de
Mossos d’Esquadra, que si tampoc recordo
malament, en el judici dels CAPS al que feia
esment hi havia el Cap de la Regió Policial de
Girona, Sots-cap de l’ABP Gironès-Pla de
l’Estany, Cap ARI, entre d’altres, més
representants de l’Administració. Millor no
supervisem el concepte en que es computaren
les hores d’aquells dies, volem creure gaudien
d’un període de vacances, AP (difícilment se’ls
autodeneguen), hores acumulades o per la gràcia
de qui et vaig dir. Malauradament, dins el
període de quatre dies de judici de Roses, cap
dels presents es va assabentar de la celebració
del judici. Error per part dels agents, no
haver-los notificat via notarial data, hora i lloc
del mateix.
Analitzades les qüestions prèvies amb una
observació d’obligat compliment, em dirigeixo
a analitzar les bases de l’acusació dels fets
objecte de judici d’acord amb la Sentència AP
Girona núm. 396/2004, de 17 de maig 2004.
Tots els interessats podeu accedir al text
íntegre a la nostra pàgina web. L’acusació es
fundamentà en:

Primer.- Declaració autoinculpatòria d’un agent.
Els caps de l’ABP, sergents Bastida i Gandia,
manifestaren al judici una pretesa espontaneïtat
amb la que aquest agent es presenta al seu
despatx i diu haver donat dues plantufades a
un dels detinguts. Ens plantegem que va tenir
realment d’espontània la declaració.
Espontaneïtat dubtada pel tribunal en base a:
la contradicció en que varen incórrer els
sergents sobre l’hora de la confessió, segons un
a les 18h, i segons l’altre, sobre les 14h coincidint
amb la finalització del servei de matí. Més la
declaració d’ambdós que li demanaren esperés
un moment fora del despatx, segons ells amb
l’objecte de consultar el Codi Penal, i resulta
que es posen en contacte amb planificació
perquè el localitzin. Li fan lectura de drets on
no hi consten lloc, data i advocat particular
sol·licitat. No ratifica els fets en declaracions
ni policials, ni judicials. Però sumat a tot això,
aquesta confessió no està corroborada per cap
altre prova, perquè la víctima no el va
reconèixer, com tampoc l’agent del servei
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custòdia. L’agent en qüestió va realitzar tres
declaracions, dues davant SMITH’S i una
tercera davant la Instrucció Judicial. Passem
a analitzar la tercera, aquesta per constituir-
se com a prova de càrrec, en ser la declaració
d’un coimputat, S’exigeix la concurrència de
dos requisits: el negatiu, constituït per
l’absència de motius per poder considerar que
el coimputat ha realitzar la incriminació per
mòbils espuris com odi personal, venjança,
obediència a terceres persones, suborns,
ressentiments o per interessos processals
buscant la seva exculpació. El Tribunal va
arribar a la convicció del no compliment d’aquest
requisit per dos motius, el primer, la incriminació
no fou persistent, en desdir-se de la mateixa en
l’acte del judici, i a més concorre una causa
raonable d’incredibilitat subjectiva en atenció
a un possible mòbil exculpatori de la seva
declaració. El positiu, exigeix que la declaració
del coacusat es vegi corroborada per la
existència de fets, dades o circumstàncies
externes que avalin de forma genèrica la
veracitat de la declaració. Fet que no es
produeix, doncs la víctima no va identificar en
cap moment l’acusat, tot i que l’havia vist
prèviament per ser un dels agents que va fer el
trasllat a ABP del detingut.

Segon.- Declaracions de l’agent de custòdia. Se
li prenen dues declaracions davant els SMITH’S,
la primera sense aportar cap dada significativa.
Després de la declaració de la víctima davant
d’ells, tornen a citar-lo amb l’objecte que
comparegui voluntàriament per tornar a
declarar sobre uns fets dels que ja ha manifestat
no poder aportar cap dada. Esperpèntic parlar
de voluntarietat quan els agents en pràctiques
que no varen declarar davant els caps de l’ABP
o bé davant els SMITH’S, per motius
paranormals no varen superar el període de
pràctiques, en valorar que mantenien una actitud
impròpia per un agent dels Mossos d’Esquadra.
Agents que declararen davant la Instrucció
Judicial i no van poder aportar dades perquè
no sabien RES. Aquest agent del que parlo,
coneixia molt bé que la negativa a declarar
podria influir negativament al seu expedient,
tot i que no justifica el declarat. Aquesta
segona declaració va durar aproximadament
quatre hores, recollides en un pobre full i mig.
Si desglossem el temps que pot durar una

declaració voluntària i espontània, amb ànim de
generositat, el computaríem d’un temps màxim
de dues hores, comptant que durant hora i mitja
es parlés de família, nens, colònies dels nens,...
Què va passar amb l’excedent de l’esmentat
temps?
Tornant a la segona declaració, resulta que en
la mateixa fins i tot es va incriminar a sí mateix,
admetent uns fets no només disciplinaris sinó
inclús penals. Però l’SMITH GRAELLS no va
acordar interrompre la declaració i informar-
lo dels seus drets com inculpat, en no considerar
que reconegués cap responsabilitat, fent-se
evident el desconeixement de l’Instructor de la
tipificat. Sorprèn el seu desconeixement
després d’haver fet els oportuns i obligatoris
repassos en matèria penal, necessaris per
accedir al seu càrrec d’aquells moments, el de
sergent. A més, puntualitzar en la presència de
dues persones més, una el secretari, i una altre
que feia de policia dolent. Us ho podeu arribar
a imaginar, una declaració voluntària i
espontània en les circumstàncies apuntades.

Tercer.- La declaració de la víctima La
declaració d’aquest com prova per acreditar la
realitat del relat fàctic de les acusacions no
mereix de credibilitat, per no concórrer cap
dels requisits jurisprudencialment establerts.
Això es basa en:
1- La incorporació d’un major nombre
d’agressions a mesura que efectuava més
declaracions.
2- La incompatibilitat entre les lesions
objectivades a l’informe amb les repetides i
grupals agressions.
3- Reconèixer a la instrucció i al judici oral que
durant el curs de la detenció un dels agents li
va posar els genolls sobre el pit, per tal
d’immobilitzar-lo, i que en aquells moments va
sentir molt dolor al pit.
4- El metge forense va manifestar que la
fractura de les costelles podia perfectament
haver-se causat al pressionar l’agent els genolls
sobre el tòrax del detingut.
5- Reclamació d’una indemnització d’un milió
d’euros per danys morals i incapacitat per
treballar. Atribució del defecte visual als
fets, quan el que tenia era una miopia, tenint 4
diòptries l’ull dret i 1,5 ull esquerre.
6- Absoluta lleugeresa evidenciada en la
identificació dels fotogràfica i després en
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roda. Va identificar fotogràficament a un
agent de permís. També va identificar a alguns
com a agressors que en el moment dels fets
estaven realitzant servei patrulla. Arribar a
dir al judici que NO SABIA SI ELS
RECONEIXEMENTS FOTOGRÀFICS ELS
HAVIA REALITZAT ESPONTÀNEAMENT
O HAVIA REBUT INDICACIONS DELS
AGENTS SMITH’S PRESENTS EN DITA
DILIGÈNCIA. Reconeixement fotogràfic com
a agressor d’un agent de científica que li va
agafar empremtes, per
després dir a judici que
no el va agredir.
R e c o n e i x e m e n t
fotogràfic d’un altre
agent per després al
judici dir que no el va
agredir. En roda de
r e c o n e i x e m e n t
identificar com
agressors a SIS
FIGURANTS.
La víctima va requerir
ser assistit per un
intèrpret, persona que
va tenir una tasca
duríssima, difícilment es podia entendre amb
ell per la confusió del que responia en relació
al que se li preguntava. El traductor es
desesperava per poder arribar a entendre’s.
Em pregunto com ho varen fer els SMITH’S
per agafar-li declaració sense l’assistència
d’un traductor, segons ells innecessari per
l’amplitud i perfecció amb la que es podien
entendre. Però un cop obtinguda, com va poder
esmenar els extrems incorrectes si aquesta
persona NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE.

Quart.- SMITH’S. El Tribunal considera que
va existir un estat de pressió psicològica
perquè la major part dels agents que varen
declarar en el si de la informació reservada
varen posar de relleu el caràcter inquisitiu
dels interrogatoris, sent significativa la

declaració d’un ex-agent, que va causar baixa
voluntària, qui va manifestar QUE EL VAREN
TRACTAR MOLT MALAMENT, QUE VAREN
TRACTAR DE FORÇAR LA SEVA
DECLARACIÓ FENT-LI DIR COSES QUE
NO HAVIA VIST, QUE EL VAN CRIDAR I
DONAR COPS DE PUNY A SOBRE LA TAULA,
QUE ES VA SENTIR MOLT PRESSIONAT,
ARRIBANT A DIR QUE PRESENT HI HAVIA
EL LLAVORS DIRECTOR DE SEGURETAT
CIUTADANA Sr. MARTORELL, tot i que la
seva presència no constava a la declaració.
Com devia estar l’agent de garjoles que va dir
el que després va negar, tenint en compte la
seva condició d’agent en pràctiques, que només
duia quinze dies treballant i que l’única voluntat
fou la de col·laborar amb els SMITH’S i
oferir-los dades que els poguessin satisfer el
seu desig de trobar ràpidament a uns

responsables.
Detalls a tenir en compte
són que el Lletrat de
Generalitat no va
formular preguntes als
SMITH’S, tot i ser el
primer en la prelació, en
considerar insuficient
l’aportació de dades que
aquests poguessin aportar
al judici. Moments en els
que es dedicava a agrupar
els fulls de la causa.
Ens hem de preguntar com
qualificar el fet

d’utilitzar el règim disciplinari per fer visible
a ulls dels demés el poder que tenen determinats
personatges de ciència ficció. A més, la
necessària i esperem obligada reglamentació
de les declaracions davant dels SMITH’S, que
a partir d’aquests moments vagin acompanyades
de REGISTRE DE VEU I IMATGE, més
l’assistència d’advocat o representant sindical,
a fi i efecte de certificar l’inici i fi de les
gravacions, facin contar el que ells considerin
transcendent o fins i tot aconsellar la
interrupció de la declaració en virtut de la
persona que realitza la declaració voluntària.
Així li posarem de manifest a la Sra.
CONSELLERA perquè es prenguin mesures
oportunes a l’efecte.
Per cert, els Mossos han estat absolts.
                                                                                                                         DIÓGENES

Ens hem de preguntar
com qualificar el fet
d’utilitzar el règim

disciplinari per fer visible a
ulls dels demés el poder que

tenen determinats
personatges de ciència

ficció.
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LA PREPONDERÀNCIA DE
L’ENEMIC

El parany que s’amaga sota els actes
d’indisciplina professional només és compara-
ble a l’alienació permanent a la que estem
sotmesos fora de l’entorn professional,
sobretot perquè ambdós elements tenen un
mateix origen: el llistat de sancions que de-
termina la conducta més apropiada des del
punt de vista professional és el producte d’una
ment rigidificada pel procés històric
d’impregnació social del cristianisme més
reaccionari, el mateix que ha creat les lleis
de mercat sota les claus del liberalisme
immoral i genera la societat d’imbècils
consumidors, compulsius i malbaratadors en
què ens hem convertit. A Catalunya, va ser  el
partit d’en Pujol, refugi d’una extrema dreta
catalana, el responsable de confeccionar un
model de policia que es pot definir
negativament a partir de les infraccions
disciplinàries contingudes en la llei de policia,
el paradigma de la idea que els tecnòcrates
pujolistes tenien del que havia de ser un cos
policial, la seva policia.
Per dirigir un entramat com aquest calien per-
sones amb el perfil aplanat, que sentissin una
forta atracció pel poder en el seu aspecte
més graponer, l’executor. Observem, d’altra
banda, que l’adaptació de les ments més lúcides
a les precarietats del mecanicisme de
l’obediència deguda i a la tergiversació fina-
lista del mèrit que suposa l’escala jeràrquica,
allunya del servilisme i la submissió aquelles
persones que, objectivament, posseeixen la
visió i la capacitat més adequades per substi-
tuir-les pels individus que, en la puerilitat i
el cretinisme dels seus raonaments troben la
justificació de la pròpia existència, doncs són
precisament aquests atributs els que els han
situat a mig camí de l’esclavatge garantint-
los, això si, un primer plat abundós i un segon
ple de sucoses recompenses si són capaços de
refer el laberint paulovià, l’autèntic
desafiament vital a què es veuran abocats
enmig de la ignorància raquítica que omple el
contingut de la seva professió.
Fixa’t bé, doncs, pare, que ja sóc policia. N’hi
haurà prou amb la sintètica respectabilitat

que cobreix el meu uniforme per esmunyir-me
del fracàs que han construït els esgarriats
del 68 al meu voltant? Potser les llambordes
que travessaven els carrers de Paris fa més
de 30 anys són una part de la consciència uni-
versal, els partisans de la ment atàvica que
resideix en determinats individus i que con-
traataca l’assimilació i el modelatge alienant
que produeixen la sincronia entre la ignorància
i la cobdícia, entre la dominació i el
sotmetiment. Però, si és així, em pregunto quin
sentit té el meu cotxe patrulla circulant pels
carrers indiscrets de la ciutat a la recerca
de l’esquer africà, el mateix que ha substituït
apressadament el remot infidel per evitar que
ens devorem entre nosaltres enmig d’una orgia
de vanitosos famolencs engreixats al
MacDonald’s amb, ves per on, la ruïna del Ter-
cer Món. Quin miratge em tapa els ulls? Què
cobreix el meu enteniment que m’impedeix
d’anar més enllà de la tenebra gris i blava que
se’m manifesta tant punt em llevo pel matí?
Que no he fet una presó a mida amb les eines
regalades i un vehicle d’importació?
Després de tot, la vida transcórre entre
domiciliacions bancàries durant la setmana i
restaurants aparents el dissabte, tot just
abans del pervers i inacabable traspàs domi-
nical, de tardes apocalíptiques i vesprades
angoixants. Però no em queixo, perquè he pujat
un graó en la jerarquia i sóc caporal, o sergent,
o sotsinspector, no té importància. Els peus
se m’han clavat una mica més, no sé ben bé
com, i em trobo immòbil sota el pedestal de la
deessa cega tot esperant algú que em doni
respostes. Resulta, doncs, que no ho veus? No
et preocupis, que han arribat les tropes del
nou mil·leni, tripartites, i diuen que el temps
es recuperarà i les coses es faran amb un
mètode revolucionari i moltes més noves que
anirem descobrint. T’has d’acabar de cordar
l’uniforme i sortir al carrer per veure les co-
ses clares.
Perquè és ben cert que, sovint, pare, l’enemic
dorm al nostre costat. I la nostra por l’acotxa.
Adéu
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Sobre aquest tema, a internet -a la web
www.mossosdesquadra.com-, vàrem llegir dins
un debat d’un fòrum, una opinió que ens va
agradar molt. Ja que aquesta web diu
textualment “Tot el contingut de
www.mossosdesquadra.com  és de lliure
impressió i redistribució, a internet i arreu,
sempre que se’n faci un ús no comercial i que
l’autor/a no s’hi oposi expressament” el
reproduïm a continuació:

Aspirant al COS DE MOSSOS
D’ESQUADRA.

L’Escola de Policia de Catalunya és un Organisme
Autònom que depèn del departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, que és dota d’un
pressupost anual per subsistir i que adopta les
seves pròpies decisions. L’última d’aquestes
decisions, ha estat, com passa any rera any, la
de frustrar les aspiracions de molts joves que
es troben realitzant el Curs de Formació
Bàsica per a l’accés al Cos dels Mossos d’
Esquadra i al de les Policies Locals de Catalunya.
Com s’ha dit, és un curs de formació, però la
realitat ens fa veure que és de selecció, dons
serveix per acabar de filtrar un seguit de
paràmetres, els quals desconeixem, però que
serveix perquè cap Policia a Catalunya exerceixi
les seves funcions sense ser galant de complir
i fer respectar, al màxim, la carta magna i els
seus principis mes bàsics, amb l’objectiu que
els ciutadans puguin exercir amb garanties
suficients els seus drets i llibertats.
Aquesta selecció be precedida d’una altra que
s’anomena oposició, en la qual, es realitzen un
seguit de proves de caire tècnic i objectiu amb
igualtat de condicions, que fa, que qualsevol
ciutadà que reuneixi aquests elements, i com
mes millor, pugui formar part d’aquesta Policia
de Catalunya.
Una  d’aquestes proves és una revisió mèdica on
l’administració comprova que aquest ciutadà
adeqüi les seves condicions físiques a les exigides,
i per les quals, es publica un seguit d’exclusions
mèdiques, essent una d’elles l’anomenada
discromatopsia, la qual podríem definir com
una confusió de diferents tonalitats d’un mateix
color que pot ser de caràcter lleu, moderat o
greu.
Una simple revisió mèdica, d’un màxim de
quatre hores i un grapat d’euros serveix per
detectar qualsevol exclusió mèdica detallada a
les bases de les oposicions al Cos i entre elles
la discromatopsia.
Dons la meva pregunta és,  Quin és l’objectiu
final de l’administració i en concret de l’Escola

de Policia de Catalunya quan m’expulsa set
mesos després de començar el curs de formació
i pel qual, fins al moment estic plenament
qualificat?,  Quin és l’objectiu de la realització
de quatre proves d’aquestes característiques
durant sis mesos?,  Perquè l’administració no
motiva la seva decisió i sóc objecte d’un seguit
d’enganys jugant amb les meves il·lusions?,
Perquè mes de vint persones es troben en la
meva situació i per altres motius semblants?,
Perquè hi ha mes alumnes al curs de formació
2003-04 que places de Mossos d’Esquadra
aprovades per l’administració per acomplir
amb el desplegament durant l’any 2004?,  Perquè
aquesta situació coincideix amb la necessitat
del desplegament dels mossos de la forma més
ràpida possible? ,  Perquè algú del qual desconec
la seva cara, que no m’ha mirat mai als ulls, i que
s’amaga sota el pseudònim d’Administració i
per què no sóc més que un número, m’ha
TRIPARTIT la meva vida, econòmicament per
haver sobreviscut amb 500 euros mensuals i
ara no tenir dret a indemnització ni a l’atur,
professionalment per haver deixat enrera la
meva vida laboral anterior per aquesta aventura,
i sentimentalment per haver frustrat les meves
il·lusions?. L’únic objectiu d’aquestes ratlles és
demostrar que en plena democràcia seguim amb
la necessitat de perfilar el nostre sistema
perquè la llibertat d’expressió i les llibertats
democràtiques s’extenguin a tots els sectors de
la nostra societat sense distincions de cap
tipus, ni tan sols a la policia, si veritablement
volem que la representi, tal i com proclama la
Constitució, i per part de tots els poders
polítics, inclosos aquells que creuen ser els
màxims intèrprets d’aquestes llibertats i drets
democràtics. Crec que és obvi la necessitat de
mantenir el meu anonimat, dones és ben palesa
la meva vulnerabilitat davant la màquina de
l’administració.
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ASSUMPTE: ESTAN BOIJOS!!
AUTOR- INDIGNACIO!!!!!!!! - 16/04/2004
Avui han fet fora unes 20 persones que
portaven mes de 7 mesos a l´EPC perquè
tenien no se quin grau de discromatopsia o
algo així(problemes de vista)! no podien haver
fet aquesta prova duran l’oposició?? així no
es juga amb les persones, amb les seves
il·lusions i amb el seu futur! a més es el pri-
mer any que es fan aquestes proves.... quants
mossos tenen aquesta mateixa anomalia i fan
la feina ben feta dia rera dia??
MOLTÍSSIMS!!! estic fart i indignat de que
es jugui d’aquesta manera
amb les PERSONES!

RESPOSTA: ESTAN BOIJOS!!
AUTOR: Patrullero Mancuso - 27/04/2004
Per desgràcia es continua amb la mateixa ma-
nera de fer política i amb les mateixes for-
mes  que l’anterior etapa Martorell. Encara
que alguns  dels alts càrrecs polítics hagin
canviat en continuen una bona  colla de l’antic
govern, alguns inclòs, i encara que pugui
semblar una paradoxa els han ascendit a
Secretaris Generals, per posar un exemple.
Lloar des d’aquestes línies la  gran capacitat
metamòrfica i de transformació d’aquests
éssers més dignes d’un camaleó que d’una per-
sona. Felicitar a tots aquests que en temps
que els hi podien semblar adversos han
aconseguit adaptar-se al medi natural i evo-
lucionar com a espècie, fent servir el canvi

de jaqueta com a millor forma de supervivència
política.Tenim una classe  dirigent (política i
policial) que no deixa mai de sorprendre, quan
creus que jo ho has vist tot i que hem arribat
a tocar fons et surten amb “sorpreses” dignes
de capatassos sense escrúpols.
És curiós, potser més que curiós la paraula
més exacte és INDIGNANT per no fer ser-
vir la paraula GRAN CABRONADA veure tot
un alt funcionari que actualment ocupa la
secció de cap de recursos INhumans de la
DGSC quan reconeix per TV la tardança en
prendre la decisió d’excloure aquestes perso-
nes durant l’escola i reconèixer que aquest
tema s’havia d’haver fet durant la fase
d’oposició i la pròxima oposició ja es farà

“correctament”.
Bé, no sé si aquesta “persona” s’ha adonat per
un moment que darrera d’aquestes expulsions
hi havia persones que han vist truncades moltes
de les seves expectatives de futur i il·lusions
per una decisió que en el seu dia no es va fer
correctament i s’ha utilitzat ,una vegada més,
la improvisació  per prendre decisions que
afecten a éssers humans.
Tot plegat és patètic, es recolzen i s’aferren
a lleis quan els hi convé i diuen -”és clar si
això ho marca el decret...”     o -”això està
regulat com a  motiu d’exclusió” però quan no
interessa hi ha decrets que encara que hi siguin
per ells no existeixen per tan si són tan de
complir que comencin ells per posar-se com a
bon exemple d’integritat.
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LA POR A TRÀNSIT
(TURA, LA CONJUNTURA, O CANYA JA)

Dins el Cos de Mossos d’Esquadra existeix una
especialitat molt maca i desconeguda, de
tracte directe amb el ciutadà, que és l’única
que té tot el territori del nostre país assignat
en vigilància: TRÀNSIT.

La conjuntura de realitzar nombrosos serveis
d’ajuda i prevenció en carretera, marca en
gran mesura la imatge dels mossos front la
ciutadania. Vegem-ho:
- Defensar els interessos de milers de perso-
nes que cada any es veuen implicats en un
accident de circulació, per mitjà dels nostres
atestats garants de veracitat i imparcialitat,
que agilitzen els processos de depuració de
responsabilitats i cobrament
d’indemnitzacions, sobre tot en els casos de
petits accidents en els quals no es posen
d’acord les parts implicades.
- Lluitar contra els temeraris, suïcides i
homicides en potència que cada dia circulen
per les carreteres per prevenir un nombre
incomptable de vides.
- Garantir el correcte funcionament dels
serveis públics i privats de transports, tant
de persones com de mercaderies,
tranquil·litzant una mica més a tots aquells
que directa o per tercers resten pendents
d’allò que esdevindrà a la carretera.
Sí, una conjuntura que ens fan sentir-nos
realitzats com a policies amb la prioritat
màxima de prevenir l’accident.
A trànsit, ens juguem la nostra vida al a la
carretera i alhora salvem d’altres, però sembla
que no aconseguim que en aquest Cos tot això
es valori. És clar que... per solventar i
aprofitar “aquesta conjuntura” hem d’estar
preparats, l’administració ens ha de formar
amb cursos d’especialització, reciclatges, ma-
terial, suport i recursos humans. On és tot

això? Possiblement, d’entre les causes
principals que generen aquestes mancances,
destacaria que pels alts càrrecs de Mossos,
anar a Trànsit es un càstig (com anar al front
rus). Amb aquesta mentalitat, amb la manca
d’experiència i coneixements sobre el patiment
de les conseqüències dels accidents de
circulació, no s’adonen de què petites solucions
de problemes en aparença menors, aportarien
immensos beneficis per als treballadors i,
evidentment, repercutirien a la millora del
servei pels ciutadans.
Desprès, l’empresa argumentarà la manca de
pressupost... que causa greus problemes de
vestuari o de vehicles, que fan possible que
un agent pugui esperar mesos per tal d’
aconseguir un casc o unes botes, o fins i tot
que triguin més d’un any en donar-te la roba
especial de trànsit. Tot això és inconcebible,
tenint en compte l’immensa quantitat de diners
que recaptem en multes de trànsit i transport.
I l’enorme estalvi que generem a les companyies
asseguradores per la feina que realitzem per
elles?  potser s’hauria de cobrar a banda en
forma de cànon o alguna cosa semblant, ja que
en lloc de pagar un perit criden a judici l’
agent del cos de Mossos que surt més
econòmic.
Jugar-se la vida a trànsit no és un concepte
metafòric, sinó un exemple que
desgraciadament podem veure cada dia amb
la multitud de petits incidents i la gran
quantitat d’accidents laborals que patim. Tots
els que estem destinats a vigilar la carretera,
amb només un més de feina, hem hagut de sal-
tar la tanca almenys una vegada... i qui mai ha
estat al mig de l’autopista desviant vehicles
com a conseqüència d’un accident al tercer
carril? amb pluja o nit o un dia de sol? quins
instants d’angúnia que arribes a patir per no
poder controlar una situació d’objectes mòbils
d’almenys una tona que s’adrecen cap a tu  i no
saps si es desviaran, frenaran o perdran el
control.
El coneixement que hem de tenir en matèries
tan complicades com ADR, Mercaderies
peribles, i una infinitat més de tipus de
transport, es per que ens donin un master. A
més, hem d’afegir que gairebé cada setmana
hi ha un canvi que potser et comuniquen i
potser no. Recordo el curiós cas que es va
donar
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l’estiu del 2003 amb els permisos de conduir
colombians, doncs a 1 d’agost hi havia una ordre
ministerial per la qual li donaven validesa i a
Mossos va arribar l’ordre a finals d’octubre.
Les condicions laborals, la inestabilitat del
lloc de treball, de la tasca a desenvolupar; la
manca d’especialització fent cada dia una tas-
ca diferent que quasi bé mai saps a priori; un
horari especial, sense tenir un quadrant ni les
avantatges que hi ha en altres destinacions
com són més hores de vacances, absència de
romanent, concurs de trasllats anuals, manca
de perllongacions; un  plus de trànsit que és
molt diferent al que hi ha en altres cossos
policials... i d’altres desavantatges que tots
sabem, estan fent que cada vegada més gent
no vulgui estar a trànsit.
És miserable que l’empresa faci passada
d’aquesta conjuntura.
Tolerància zero? Molt bé, però també
prevenció total, sí, amb cara i ulls. Senyors
de l’administració, s’ha d’incentivar l’entrada
a l’especialitat. Crec que com a mesures
bàsiques s’hauria d’augmentar el nivell
d’especialització al màxim dintre del Cos, se-
parar les diferents subespecialitats internes
que serien primer entre nivell 2 i 3, i anar
més enllà amb especialistes en investigació de
delictes relacionats amb trànsit, especialistes
en els diversos tipus de transports, passant
per millorar d’una manera clara i evident, la
formació, les condicions de treball dels
efectius destinats a trànsit, dotant-les
d’estabilitat en els seus horaris de treball, i
de material adient i necessari per treballar
en condicions dignes.
En definitiva, només una aposta decidida i
econòmicament forta envers l’especialitat,
solucionaria el problema de manca d’interès
per part del col·lectiu. I de passada, que és el
més important, ajudaria a apropar-se l’
objectiu de la Unió Europea de reduir els
accidents a la meitat.

Salut, bolis i carpetes per a tots.

Catalunya, maig 2004.
Oscar Luis Juarranz Moratilla,
Coordinador de la Secció Sindical de Trànsit
del CAT-ME,
Tlf. 686-480-356

Yamaha Motor Center, ofereix a tot
el colectiu de Mossos d’Escuadra
la posibilitat de obtindre descomptes en
les compres dels productes de la gama
Yamaha, c ic lomotos , scooters,
motocicletes, quads, motors marins m o -
tos d’aigua i embarcacions.
Cilindrades inferiors a 50 cc. descompte
del 5% del preu venda al public
Cilindrades superiors a 50 cc. descompte
del 3% del preu venda al public
Recanvis i accesoris, descompte del 10 %
del preu de venda al public revisions i
reparaciòns descompte del 5% en el preu
de la má d’obra

Rocafort 112 (cant. Consell de Cent)
08015 Barcelona
tel. 93 3252005  fax. 933253866
www.yamaha-motor-center.com.

Port d’Aiguadolç
08870 Sitges
tel. 938113061  fax.938113060
www.jetcentersitges.com
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FORA DE LLOC

Va sonar el despertador, el va aturar
ràpidament, no volia que els pares es
despertessin. Eren les 5.10 de la matinada. Es
va escalfar un got de llet en un tres i no res,
arribava una mica just a la feina. Entrava a
les 6.00. Abans de tancar la porta va fer un
repàs mental per no deixar-se res, la bossa
de l’esmorzar, la camisa neta...
Va sortir al carrer, uns metres més amunt hi
havia aparcat el seu cotxe, el llum del fanal
en reflectia la silueta, brillava com si fos de
dia. Va engegar el motor, va agafar el volant
amb els seus quatre cercles entrellaçats
formant una línia horitzontal sobre la tapa
de l’airbag. N’estava orgullós, no estava
malament per a un paio com ell que encara no
havia arribat als trenta, a pesar que li
quedessin uns anys per acabar de pagar-lo.
A la radio sonava I’m your man d’Enrique Igle-
sias, li encantava aquesta cançó, també li
agradava córrer. Coneixia el recorregut a la
perfecció, per força, el feia cada dia.
Mentalment anava repassant el traçat i s’anava
cantant ordres, com si portés un  copilot al
costat. Després d’aquesta recta hi havia un
fort revolt a dretes... Va entrar molt fort al
revolt, potser massa, les rodes del davant van
xisclar. En el seu pensament es va sentir més
orgullós de poder permetre’s un cotxe com
aquell, va pensar – Com s’agafa a les curves,
aquest cabró. Després venia un altre revolt,
aquest cop a l’esquerra i potser més tancat
que l’anterior. Anava molt ràpid...

Va sonar el telèfon a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra del Vendrell, l’agent encarregat de
la custodia de l’edifici el va despenjar, era la
Sala de Coordinació...
Mentrestant, dos agents del torn sortint
acabaven d’arribar d’un servei realitzat poca
estona abans. Venien xerrant – Que no, cony
que no, que en aquest cos fins que no hi hagi
més gent amb família no hi haurà consciència...,
ja veuràs quan vingui en Pol, ja veuràs que
contesta
Va entrar a l’aparcament de la comissaria, eren
les 5.45, encara tenia un quart d’hora per
canviar-se. Va tancar la porta del cotxe amb

el comandament a distància, el reflex dels
quatre cercles en línia es va anar fonent al
ritme de la llum interior. Va entrar a la
comissaria.
- Mira, ja ha arribat en Pol, ara ho veuràs. –
Pol, tu saps que és un proletari? (1)
- Sí home, es clar que si ..., es un d’aquells
bascos que tallen troncs, no?

???!!! Hòstia!. Mentre en aquest cos hi hagi
tant nen pijo amb tan poca consciència social
i laboral, poca cosa podrem fer els que tenim
família per a treure endavant.

Signat
REVOLUCIÓ PERMANENT

(1) Proletari: Que pertany a la categoria  dels
treballadors assalariats.
 N. de l’autor, per que segur que n’hi ha algun que en-
cara esta perdut pensant de que li sona.

NUMERITIS

Negar que no s’exerceix la pressió i la coacció
per part dels comandaments de trànsit per a
augmentar el nombre de denúncies ja no s’ho
creu ningú. El passat dia 3 de febrer el
Sotsinspector de l’Àrea Regional de Trànsit
Central feia públic un comunicat on s’exigia
un nombre mínim de denúncies de radar. El
comunicat en qüestió exigia un nombre de 350
denúncies setmanals a la Regió o el que és el
mateix , 175 denúncies per vehicle i Sector.
Això sí, emparant-se en una suposada directriu
del Servei Català de Trànsit. Directriu que,
per altra banda, el seu director i la mateixa
Consellera han hagut de desmentir
públicament.
Aquesta mena d’escrits desafortunats,
impropis i indignes d’un comandament no només
fomenten la pressió, la competitivitat mal
entesa, el malestar a l’hora de treballar amb
llibertat, si no que, de ben segur produiran
l’efecte contrari, el desencís i la desmotivació
dels agents que té al seu càrrec.
El Sotsinspector que signa el comunicat es
carrega els criteris de discrecionalitat,
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prevenció, seguretat, educació, conscienciació,
denúncia selectiva i de qualitat... entre d’altres
per introduir-ne de nous com la “numeritis” i
el “café para todos”. I tot això en un moment
en el que les autoritats abans esmentades
s’estan esforçant enormement per fer difusió
i conscienciació del ciutadà envers els riscos
que comporten la velocitat i l’alcohol entre
d’altres factors que influeixen directament
en la consecució  d’accidents.
Tots sabem el fàcil que és denunciar, de fet
és la tasca més senzilla de la nostra feina.
T’amagues una mica i enxampes el que et
proposis. De fet, tothom sap el que s’arriba a
córrer a les nostres carreteres i la de normes
que es transgredeixen.
El difícil de veritat és veure dia darrere dia
com hi ha morts a les carreteres. Morts que
amb actituds obsessives, egoistes i de
satisfacció del propi ego com les d’aquest
comandament es seguiran produint, no evitant.
Per sort, el temps s’encarrega de posar tothom
al nivell que li correspon. En aquest cas ha
quedat ben demostrat al nivell que s’ha arribat
a l’Àrea Regional Central de Trànsit. En fi,
tot plegat és patètic i nosaltres el seguim
aguantant.
 
 Un “Ogro”

FUNCIONARIS AMB Ñ

Companys, estem rodejats. Estem rodejats de
genteta amb molta mala llet. No és cap
novetat? pot ser, però deixeu-me explicar
l’atemptat (per mi ho és) de que he estat víc-
tima per part d’uns funcionaris del jutjat pe-
nal 2 de Granollers. El juliol passat vaig anar
a demanar un justificant d’assistència a judici
al penal 2. M’adreço a una funcionaria que em
contesta amb brusquedat i mala cara;  “Te-
nias que pedirlo en su dia”, a mi em senta fa-
tal la seva actitud, i li contesto sense aixecar
la veu; “ hostia, me lo vas a negar?” ella com
un ressort desapareix darrera una porta, 
mentre jo espero en silenci en companyia de
dos funcionaries més. Quan torna ho fa

acompanyada del secretari judicial que em re-
crimina d’haver insultat a la funcionaria i pro-
vocar un altercat, ho nego i demano el meu
justificant;  POR ESCRITO!  m’exigeix el
secretari.
La qüestió, companys es que un cop vaig marxar
de les dependencies, aquesta genteta em va
acusar d’amenaçar-los, insultar-los a ells i al
jutge i provocar un altercat a l´oficina.
Com no podia ser d’altre manera els nostres
eficacisims AFERS INTERNS van investigar
MOLT ACURADAMENT aquestes acusacions
i van incoar-me un expedient que ha acabat
amb una suspensió de falta lleu de 10 dies.
Evidentment aquests funcionaris devien
conèixer l’exquisita professionalitat i eficàcia
DÁFERS INTERNS  i d’aquesta SANTA
CASA altrament no haguessin gosat proferir
calumnies contra un mosso. He estat sancionat
i la CASA em demostra que un mosso te
credibilitat 0 davant qualsevol acusació.
Aquests funcionaris encara es deuen riure de
mi, es deuen riure de TOTS. No publicaria
aquesta historia si jo fos culpable del que se
m’acusa. Companys feu la vostra lectura
d’aquesta historia, del perquè han actuat tant
rastrérament aquests funcionaris, motius
personals? jo no els coneixia d’abans, motius
polítics? anticatalans, antimossos?  Tot això
demostra (molts ja ho sabeu de fa temps) que
estem sols, ni jutges, ni polítics, ni
comandaments, res, només ens tenim a nosaltres
mateixos, i som un blanc molt fàcil, només ens
han d’assenyalar amb el dit  i acabem al tri-
bunal de la inquisició. La funcionaria a la que
em vaig adreçar es diu Mª Victoria Escudero
y el secretari del jutjat Jose Segura Mañas
aquests son els dos principals artífexs
d’aquesta conxorxa tot i que la resta de
funcionaris també estan implicats en aquesta
farsa. Així estan les coses companys i val a
dir que jo tenia el meu expedient net fins ara,
però això se’ls en refot als AI.     Salut

P.D   Es possible que aquest Jutjat hagi
canviat de numero i de funcionaris en
l’actualitat
 
                                                    J. LLOP

Envieu els escrits signats i amb DNI, amb la indicació, si escau, del pseudònim.
El CAT es reserva la publicació dels anònims.
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