
Núm. 98 - novembre/gener 2005



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
HORARI  9:00 a 20:00
TELÈFON  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 Autònom de

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

Editorial.......................................................................3

Sindical........................................................................4

- Ja era hora!!! carta de la Tura!.................... ..........4
- Resposta: Aclariments del CAT...................... .......5
- La presa de pel continua..... ............................. .....7
- Síndic agreujat, Sindicat agreujat.................... .....8
- Control de l’administració (Sec.jurídics).............10
- Regió policial de Girona.................................. ....11
- Secció sindical Trànsit: feina feta........................12
- Torn fix: alguna cosa es pot moure......................14

Opinió.......................................................................15

- Les paraules se les emporta el vent....................15
- El penós Nadal del Mosso...................................15
- El que va passar el 10 de novembre..................16
- Aclariment sobre les pensions............................17
- La policía no es tonta...........................................18
- Kanya & Konya.....................................................20

Yamaha Motor Center,
ofereix a tot el col·lectiu de
Mossos d’Esquadra
la posibi l itat d’obtenir
descomptes en les compres
dels productes de la
gamma Yamaha, ciclomotors ,
scooters, motocicletes, quads,
motors marins, motos d’aigua
i embarcacions.
Cilindrades inferiors a 50 cc.
descompte del 5% del preu
venda al públic.
Cilindrades superiors a 50 cc.
descompte del 3% del preu
venda al públic.
Recanvis i accessoris,
descompte del 10 % del preu
de venda al públic,
revis ions i reparacions
descompte del 5% en el preu
de la mà 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



Com altres realitats socials, és cosa acceptada
des de fa temps que les societats tenen els polítics
que es mereixen.  En aquest país, Catalunya, i, per
extensió, en la resta de l’estat, no som una

excepció i la classe política – amb honroses i significatives excepcions- és la representació
de la cara fosca i sòrdida però amable, perquè les aparences importen molt en la política, de
l’esquizofrènica societat actual.  És un fenomen causat, entre altres factors, pel fet de què a
la política s’hi dediquen en abundància -i malauradament, caldria dir- persones on el component
individual i genètic que conté l’ambició i altres passions més o menys inconfessables predomina
de forma escandalosa, evitant el que seria una cohabitació desitjable, en la mateixa persona,
amb la creació intel·lectual, l’altruisme i la recerca de l’interès general, qualitats desitjables
d’apreciar en un polític. Però no. Res d’això passa aquí. La política està desprestigiada des de
fa temps perquè els que s’hi dediquen són persones sense imaginació, monotemàtiques, planes,
bàsiques... però molt ambicioses de poder.
Bé, aquestes són algunes reflexions que fem des del CAT arrel de la carta enviada per la
consellera M.Tura demanant que rectifiquem determinades informacions aparegudes en la
revista L’Evolució. És aquesta una qüestió més transcendent del que voldríem i més perillosa –
des del punt de vista dels drets fonamentals- del que ens agradaria.  La senyora Tura fa una
interpretació nefasta i reaccionària del seu càrrec polític, encara que coherent amb la categoria
en la que s’inscriu, i s’erigeix en l’intèrpret suprem del què és l’honorabilitat, la llibertat
d’expressió, la crítica, etc. en connexió amb els càrrecs públics.  La senyora Tura no fa res
que no hagin fet els que ocupaven el seu càrrec abans que ella, no es diferencia gens dels
Pomés i la resta de la caterva convergent que foren consellers d’Interior.  Representa, alhora,
la demostració palpable de l’assimilació del kumbaià-power, malgrat la seva cara amable, a les
polítiques tradicionals seguides des de la conselleria.Tal com dèiem, res de nou.
Òbviament, el problema continua existint per a nosaltres, professionals de la seguretat.
Perquè, quina pedagogia hem de fer servir en el cas de la senyora Tura -recordem les
consideracions del primer paràgraf- embeguda d’amor propi i tenallada per la pròpia ignorància,
per a què entengui quines són les seves veritables responsabilitats? Com li expliquem a aquesta
senyora què és l’esperit de servei, que afecta també els polítics no només els funcionaris?
Com li expliquem el que són els interessos generals? Com li fem entendre el que són els drets
fonamentals? És més, com li diem que aquests drets inclouen la crítica, fins i tot salvatge -
llegeixi els diaris anglesos, senyora Tura, fins i tot els seriosos, com The Times, i prengui
nota- però mai ofensiva, cap els responsables polítics?  Naturalment, aquest és un vestit que
li ve molt gran, ja s’ha vist, però també és cert que la responsabilitat no recau exclusivament
sobre la seva persona.  Algú va decidir que l’escoltisme intel·lectual de la senyora Tura podia
emprar-se per dirigir un cos de policia i potser acabarem, així ho sembla, discutint amb un
malfactor sobre les possibilitats regeneratives del sistema penitenciari al voltant d’un foc de
campament. Bucòlic i encantador, no ho neguem, però ni la testosterona institucional ni la
imperativitat delinqüencial semblen massa compatibles amb en Puff, que era un drac màgic
que vivia al fons del mar...
Sigui com sigui, tenim altres exemples de reciclatge polític en el país i no n’hi ha per sentir-se
orgullós de cap d’ells.  Històricament, els partits anomenats d’esquerra tampoc no han sabut
camuflar determinades inclinacions de caire despòtic com vostè, senyora Tura, ha posat de
manifest tant descaradament. La progresia de finals dels setanta que vostè encarna ha
demostrat, arribant al poder, que no està gens allunyada de les formes convergents que han
aplanat el país durant 23 anys.  La prova és que, respecte les qüestions importants que
envolten el Cos de Mossos nosaltres continuem cantant que, això amic meu, només ho sap el
vent, escolta la resposta dins el vent.  I vostè ens acompanya amb la guitarra.  Sense foc.

(edició tancada el dia 18/01/05)
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JA ERA HORA!!! CARTA DE LA TURA!
DES DE L’ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA NOVA CONSELLERA, PER

FI, AQUESTA VOL PARLAR AMB EL CAT...

...llàstima que no
sigui per parlar de

coses més
trascendentals ,

com aquelles que
afecten a la vida de
moltes persones i

que tantes vegades
l’hem demanat.
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A/ Sra. Montserrat TURA i CAMAFREITA,
Honorable Consellera del Departament
d’Interior.

Honorable senyora,

Hem rebut la vostra car-
ta on, des del nostre punt
de vista,
desencertadament, ens
reclameu la rectificació
“d’informacions” i
“ofenses” aparegudes a la
nostra revista,
“informacions” que no ho
són i “ofenses” que tampoc,
i que en el cas de ser-ho,
òbviament no haguéssim
publicat i en tot cas
rectificat.
Deixeu-me per això que us
digui, amb caràcter previ
a entrar en el fons de la
qüestió, que, no us heu
dignat a respondre a cap
de les peticions que hem
presentat fins ara, que
porteu pràcticament un
any de govern i no heu
avançat en cap de les
r e i v i n d i c a c i o n s
plantejades des dels
sindicats de Mossos d’Esquadra, que el vostre
reconegut Sr. Valentí SALA no ha tingut en
compte cap de les propostes presentades des
del CAT, que la democràcia no són solament

les formes, o les paraules, sinó els fets, que el
pluralisme i llibertat sindical, com política,
com associativa, és un pilar de la democràcia,
i que, actualment, el vostre govern, vós, esteu
permetent, esteu afavorint a un seguit

d’opcions sindicals
discriminant al CAT, no
ens esteu donant els
mitjans que en funció de
la nostra
representativitat ens
pertoquen i amb això
esteu adoptant actituds
que, fins ara, jo creia
únicament pròpies de la
dreta més recalcitrant.
ESTEU AFAVORINT
LES OPCIONS
SINDICALS QUE US
CONEVENEN, i això no
és democràtic. Per tant,
rebutgem la vostra
temptativa de donar-nos
lliçons de democràcia, de
policia o de sindicalisme.
No podeu treure de
context l’acció sindical
del CAT . Mireu, el
vostre antecessor, el Sr.
Pomés, ja ens va presen-
tar un querella de 25
milions de pessetes per

una portada, òbviament, la va perdre. Amb
això vull dir, que no ens ve de nou que
vosaltres, els qui maneu, pretengueu eliminar
allò que us molesta, lamentablement, molt pocs.

RESPOSTA:
ACLARIMENTS DEL CAT
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Per la nostra
banda, mentre la
vostra conducta

sigui la mateixa que
la de l’anterior

govern,
continuarem igual.

Entrant en el fons de la qüestió, us diré el que
nosaltres pensem vers les vostres queixes,

- Comparar o fer similituds entre un
personatge real, amb rellevància pública, si
més no en el nostre àmbit, i un personatge de
ficció, és una forma de fer sarcasme i críti-
ca, no pas un atac a l’honorabilitat o una
vexació. De fet, es fa en molts mitjans de
comunicació.  Tanmateix, com que per

nosaltres, el més important és el fons, no tenim
cap inconvenient en demanar disculpes
públicament al Sr. Valentí SALA ja que tot i
ser la persona que figura com a interlocutor
amb els sindicats, no se’ns escapa que la culpa
del mal funcionament és de tot el vostre equip,
per tant, el personatge de ficció seria una
icona que representa a tothom qui en tingui
responsabilitats i, certament, tampoc s’ha de
personalitzar.
- Que la vostra cara aparegui a la por-
tada tal com vós referiu, no té altra motivació
que la vostra intervenció i declaracions vers
el problema de la prostitució a les carreteres,
no hi ha altre transfons, molt menys insult.
- Pel que fa a l’editorial, dir-vos que ens
refermem amb que quan vau anunciar
públicament, com a possible mesura, el fet
d’identificar als clients de les prostitutes de
carretera vau utilitzar una tàctica
intimidatòria, de dubtosa legalitat, i a això es

refereix la frase, que en cap cas us atribueix
cap fet delictiu, però si que us critica. Sembla
que el que us molesta és la paraula
“intimidatòria”. Doncs bé, també acceptem
canviar aquesta paraula per qualsevol altra
que signifiqui el fet de voler fer por a la gent
per a combatre un fet.
- Pel que fa als termes “Dulce” i “Duce”,
doncs la intenció és molt clara, ens referim a
que l’equilibri entre llibertat i seguretat és
molt difícil i que vós, amb algunes declaracions
públiques i mesures adoptades, sempre en la
nostra opinió, heu estat més “Duce”, és a dir,
en favor de la seguretat, que “Dulce”, és a
dir, en favor de la llibertat, òbviament, és
opinàtic.
Sra. feu allò que creieu oportú. Com que “lo
cortés no quita lo valiente” nosaltres us oferim
publicar a la nostra revista la interpretació
que us hem relatat fins ara, a més de deixar
ben clar que en cap cas us hem qualificat de
prostituta ni de feixista ( tot i que el
comportament del vostre departament vers la
llibertat sindical i la negociació col·lectiva
ens sembla poc democràtic en el fons ).
En quan a la identificació d’un personatge de
ficció amb un de real, doncs si ens indiqueu
quina és l’ofensa o el menyspreu, mirarem de
rectificar.
Tanmateix, Sra. la insto a que vigili més de
prop que passa en aquest col·lectiu, amb les
relacions laborals, penso que hi ha moltes co-
ses a reconduir i espero que ho faci tant
ràpidament com quan el motiu ha estat l’ego.
Per la nostra banda, mentre la vostra conduc-
ta sigui la mateixa que la de l’anterior govern,
continuarem igual.

SALUT !

Enric ALSINA ILLA
Secretari General del CAT
Catalunya a 15 de novembre del 2.004.
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LA PRESA DE PEL
CONTINUA

Contra la nostra voluntat, per la inactivitat i
manca d’interès de la resta d’organitzacions
per aturar la piconadora “socialista” ( que
d’esquerres en té poc), ens veiem obligats a
assistir a reunions que només serveixen per a
que l’empresa imposi la seva voluntat i
justifiqui els seus actes amb actes (valgui la
redundància) on es reflecteix la participació
sindical, contra acords del Consell i sense la
més mínima vergonya.
Cal fer alguna cosa per a què les relacions
amb l’ empresa deixin de ser una comèdia i el
col·lectiu vegi que ens aproximem als
objectius: torn fix, jubilació als 25 anys de
servei, passi efectiu al nivell C, en fi, cal
engegar accions per canviar la situació d’un
col·lectiu que patirà en les seves carns la
prepotència de l’empresa i la ineficàcia sin-
dical.

Com a organització representativa, però
minoritària, del Cos de Mossos d’Esquadra, ens
posem a la disposició dels majoritaris i estem
ansiosos per a que siguin conseqüents,
engeguin una campanya de reivindicació i
marquin les accions a portar a terme per
tal d’assolir la negociació plena vers tots els
aspectes que afecten al nostre col·lectiu.

COMPANYS, TREIEU-VOS LES VISERES
QUE ORIENTEN LA VOSTRA VISTA,
EXIGIU EXPLICACIONS.

CAT

COMUNICATS AL COL·LECTIU

-28/10/04 RALLY: El pes d’una sentència...
-02/12/04 Consell de Policia dia 2-12-04
-10/12/04 Reunió Fons AFCAP-2005
-17/12/04 Atenció a mb les hores de PAPs.
-17/12/04 Fons AFCAP-2005, Increible !!
Endarrera com els crancs !!

ESCRITS A LA DGSC

-15/10/04 Assumpte: “Anul·lació de la
directriu 8/2001”.
-18/10/04 Assumpte : “Proposta solidària
amb els països menys desenvolu
pats.”
-19/10/04 Assumpte: III Congres del
Servei Català del Trànsit (destinat a
l’educació viària)
-15/11/04 Assumpte: “Mancances en el
Predesplegament a la ciutat de Barcelona”.
-22/11/04 Assumpte: “Permís d’assumptes
personals (PAPs).”
-15/12/04 Assumpte: Reunió de la comissió
de seguiment dels acords.
-22/12/04 Assumpte: Deficiències a
diverses comissaries de les Terres de l’Ebre
i Camp de Tarragona.
-31/12/04 Assumpte: “ Instrucció sobre
vacances als Mossos d’Esquadra.”
-05/01/05 Assumpte: Premi de 25 anys de
servei en el Cos de Mossos d’Esquadra.
-18/01/05 Assumpte: Propostes per al Fons
d’Ajut Social de l’any 2004.

TOTA LA
INFORMACIÓ

SINDICAL
A...

WWW.CATME.ES.VG

NO ET DESPISTIS!
CONNECTAT AL CAT!!
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SÍNDIC AGREUJAT,
SINDICAT AGREUJAT
- Enric ALSINA ILLA, Secretari Ge-

neral del CAT –

Una de les vies per incidir en el mal
funcionament de la nostra empresa que,
habitualment, utilitza la nostra organització
sindical, és la denúncia al Síndic de Greuges.
De fet, tenim penjades a la nostra pàgina
d’internet les diverses intervencions
sol·licitades, i són moltes.
Si ho fem és perquè ens ha demostrat ser una
institució independent que ens ha donat la raó
quan l’hem tinguda (moltes vegades) i ens l’ha
treta quan no i, més enllà de l’eficàcia dels
seus dictàmens vers l’empresa, sí que han estat
dictàmens útils en la via judicial,
parlamentària o, inclòs, moralment.

A finals de l’any 2002, es va aprovar el decret
233/2002, segons el qual, mossos i policies
locals de Catalunya podien permutar les seves
places. Alguns companys, il·lusionats, van ini-
ciar procediments en aquest sentit, tanmateix,
es van trobar amb que el nostre departament,
amb excuses de mal pagador, no donava el vist
i plau a aquestes permutes.
Els companys no van voler recórrer a la via
contenciós administrativa, però, com a sindicat,
vam instar al Síndic de Greuges per a que
intervingués en aquest cas, en escrit registrat
el dia 05-03-2003.
En data 15 de setembre del 2.003, després
de diverses gestions, el Síndic ens informa
que tenim raó i que ha instat a l’empresa a
corregir aquesta mancança.
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Una de les principals crítiques que sempre
havíem manifestat vers l’anterior Govern i l’ex-
Conseller Pomés, era la prepotència. Aquesta
prepotència es demostrava fent cas omís a
les reivindicacions sindicals, abusant de la
potestat reglamentària, menytenint el paper
social i representatiu atorgat als sindicats
representatius, tot el qual era un greuge pels
sindicats en general i pel CAT en particular.
Sembla que la prepotència s’encomana i que, a
mesura que passa el temps i els diversos
representants del nou govern es van
apoltronant, els vicis i la manca de respecte
cap a les institucions democràtiques
representatives o, inclòs, cap a les pròpies
institucions independents de la Generalitat,
com és el Síndic de Greuges, no depenen de la
sensibilitat política, o més ben dit, actuen igual
els d’ara que els d’abans. M’explico.
En més d’un any de nou govern, els catalanistes
d’esquerres, no han atès cap plantejament del
CAT que no anés acompanyat de mesures de
pressió ( nivell C) o sentències (tema Rally ),
dels altres no en parlo perquè ni tan sols sé si

Senyors catalanistes i d’esquerres, com diu
un cantant molt volgut: NO ÉS AIXÒ,
COMPANYS, NO ÉS AIXÒ.........

SALUT !

s’han fet algun plantejament. Però, a més, ara,
tampoc fan cas al Síndic de Greuges.
En data, 30 de desembre de 2004 (més d’un
any després), el Síndic, amablement, ens in-
forma que l’empresa ha passat d’ell, que dóna
el tema per conclòs, tot i que n’informarà al
Parlament
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CONTROL DE
L´ADMINISTRACIÓ DINS

L´ESFERA JURÍDICA
Novament fem un repàs de l´actualitat dels
serveis jurídics del sindicat.
En primer lloc, comentarem les sentències
obtingudes dels nostres litigis.
En quan a aquestes tenim les següents :

REPETICIÓ D´ENTREVISTES DE
CONVOCATÒRIES DE CAPORALS.
Continuant amb les accions legals contra la no
superació de la fase d´entrevista i
psicotècnic, amb el famós NO APTE.
L´Administració per mandat judicial ha hagut
de realitzar novament l´ entrevista, a diver-
sos companys, degut a la comprovació de
l´apte en les proves psicotècniques.
Evidentment, els tribunals no poden emetre
una resolució d´apte, potestat discrecional
tècnica del Tribunal Qualificador.
Amb això, no diem que s’han acabat totes les
accions legals, al contrari tenim companys que
després de la repetició de l´entrevista es
troben novament en  les mateixes vulneracions,
però, amb un clar objectiu, que només
centrarem la discussió en la subprova de
l´entrevista. La qual controlarem com sempre,
amb l´afegit que el Tribunal determina unes
pautes d´aplicació del desenvolupament de la
subprova de l´entrevista.

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE
SERVEI. En aquest cas ens hem trobat amb
casos diversos.Com tots sabeu, fem referència
a les famoses dietes.
En les diverses sentències l´Administració ha
salvat els mobles, ja que els tribunals han
considerat com a Lloc de destinació , el
concepte Comarca en el sentit de l´activitat
on es desenvolupa la tasca laboral.

Recordem que quan parlem del supòsit dieta,
la localitat és un dels requisits per tenir dret
a la indemnització.
Aquesta interpretació serà subsanable amb
l´aportació com a prova, davant de la falta
de desvirtuació del concepte localitat, amb
proves com la presència de la publicació de la
Relació de Llocs de Treball de Funció Pública
on consten tots els conceptes de la plaça de
destinació, inclòs el concepte Localitat.

L´activitat jurídica del sindicat no s’acaba
aquí, sinó que hem impulsat nombroses deman-
des les quals estan en la fase d´assenyalament
de vistes, per tant tindrem moltes sentències
en diversos casos com aplicació de coeficients,
peticions de dietes, peticions de despeses de
quilometratge, interpretació concepte
permanència mínima, concursos- oposicions
d´especialitat, de promoció, etc.

En referència a les qüestions administratives
nombroses peticions han obtingut resultats
positius ja que s´han aconseguit els objectius,
serveixen d´exemple peticions d´imputacions
de les hores extres per assistència a judicis,
rectificacions en planificacions horàries,
concessions de diversos permisos, reduccions
de jornada, etc.

Un tema del que voldríem alertar al Col·lectiu
és la REDUCCIÓ DE LES HORES
D´ASSUMPTES PERSONALS PER
GAUDIMENT DE LA REDUCCIÓ D´UN
TERÇ DE JORNADA per fill menor d´un any.
En aquest cas ens hem trobat amb una novetat
en l´activitat de l´Administració que ha
introduït una reducció dels assumptes
personals pel fet del gaudiment de la reducció
d´un terç de la jornada laboral.
Consultat a l´Administració els fets i davant
d´aquesta interpretació el sindicat va pre-
sentar un escrit, on s´utilitza la figura jurí-
dica de la pregunta vinculant per exercitar
les accions legals posteriors d´interposició de
demanda per restablir els drets dels
treballadors, davant de la reducció utilitzada
a les nostres retribucions.
Ens hem trobat companys amb aquesta acció i
hem engegat les pertinents accions en via ad-
ministrativa per poder arribar al contenciós
. Esperem les contestes de l´Administració
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en les diverses peticions, del sindicat i els
interessats.
Per últim voldríem recordar, en especial a tots
aquells que encara no han acabat les hores
d´assumptes personals i alguna hora de
vacances, que abans que finalitzin l´any poli-
cial sol·licitin totes les seves hores en tots
els dies disponibles fins a l´acabament de
l´any policial. Per poder acreditar si arribés
el cas davant de tribunals que l´origen de la
negativa del gaudiment de les hores és per
raons operatives de  l´Administració.
Igualment recordeu que davant de dubtes
d´imputacions de les hores realitzades truqueu
al sindicat per aclarir aquests i, si escau,
realitzar les gestions oportunes o recursos
oportuns.
Us recordem que a la vostra disposició teniu
un lletrat a la seu sindical per resoldre tots
els vostres problemes.

Joan J. Navarro Subirés
Secretari d´Afers Jurídics.

REGIÓ POLICIAL DE
GIRONA

El dia 30 de novembre va tenir lloc la reunió
entre els representants de l’Administració -
Cap, Sotscap i el Cap d’Administració  de la
Regió- i dels diferents sindicats APPAC, SAP,
SPC i CAT. Els temes a tractar han estat els
proposats pels sindicats, i són els següents:
- Manca d’efectius a Roses i St. Feliu de
Guíxols. L’Administració ens ha exhibit el nom-
bre d’efectius previst per aquestes dues ABP’s
i ens ha mostrat que tots els torns tenen els
efectius mínims per a realitzar el servei.
- Manca de material per als efectius de
trànsit.
- Referent al problema de males olors de les
Comissaries de Banyoles i Ripoll, el Cap del
Servei d’Administració ens comenta que ja ha
estat solventat.
- Se’ns dóna un informe sobre l’impacte de la
instal·lació de les antenes. Aquest informe el
tenim a disposició de tots els afiliats. Cal tenir

en compte que el mateix ha estat finançat per
l’empresa beneficiària del contracte de
telefonia mòbil. Així mateix ens donaran un
llistat de les properes ABP’s on s’instal·laran
les antenes.
- Afers interns ha estat recentment a
Figueres  i  sembla que les formes emprades
en les seves gestions no ha estat del tot ben
acollida per la totalitat dels agents de l’ABP.
Suposem que en els propers dies tindrem
coneixement del curs de les actuacions que du
a terme aquest grup, del que se’n farà del
conjunt d’empremtes recollides un cop
finalitzat l’expedient,...
- Sanció de 6000 euros per responsabilitat
civil imposades a dos agents de Lleida. El jutge
els considera responsables d’unes lesions
patides per una persona durant una actuació.
L’Administració ens ha facilitat una còpia de
l’Assegurança de Responsabilitat Civil
contractada, l’únic supòsit no inclòs és el de
danys dolossos. L’article 19 de la Llei de
Contracte d’Assegurança prohibeix la cober-
tura de danys dolosos. Ara bé, una cosa és
que estigui prohibida i una de ben diferent és
que l’asseguradora respongui de la
responsabilitat civil amb la possibilitat
d’exercir un dret de reembossament i per tant,
li siguin tornades les quantitats
desemborsades.
- Places de caporal vacants a les següents
comissaries:
1- Regió Metropolitana Nord: 9.
2- Regió Metropolitana Central: 4.
3- Tarragona: 2.
4- Serveis Centrals: 6.
Per qualsevol incidència que pugui sorgir,
agraïria us possessiu en contacte amb el
sindicat per facilitar les dades concretes del
fet en qüestió. És important que sigueu preci-
sos amb les dades que ens doneu.

                              Oscar Ballester
Ferrando, representant de la Regió Policial
de Girona
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SECCIÓ SINDICAL DE
TRÀNSIT

FEINA FETA

Des de la secció Sindical de trànsit, degut a
les precarietats que patim els mossos,
realitzem una lluita constant contra
l’administració. En aquests moments, les
reclamacions que creiem tenen més
importància passen per:
-Increment real dels efectius a l’especialitat;
ja que aquesta manca d’efectius provoca una
greu càrrega de treball amb efectes perillosos
com són la inseguretat a la carretera, la
minvant resposta vers els ciutadans, o la
denegació sistemàtica de permisos de tota
mena.
-Compra de nou material promés; sembla ser
que els protectors d’esquena ja haurien de ser
a les comissaries... el segon joc de pantalons
elàstics vindran, com el nou casc, per al mes
de març.. les PDA’s, encara no tenen data...
els nous vehicles ja estan a les comissaries i
les Boxer són propietat de la Generalitat.
-Nou quadrant d’aplicació a trànsit; a la pre-
gunta formulada a la gent de la Divisió Cen-
tral de Trànsit sobre el nou quadrant, la seva
resposta és sempre la mateixa, no saben res!
Sembla que volen adaptar el Q-10 per tal de
què el nou programa no els doni problemes...
el secretisme amb el qual es porta aquest tema
és impropi d’una administració progressista
que, suposadament, hauria de comptar amb les
opinions dels representants dels treballadors.
-La no oferta de totes les places a trànsit;
que provoca molts greuges al no poder
demanar places en propietat que són la base
per l’estabilitat dels treballadors i, que en
poc temps, s’ofereixen de manera provisional
per afavorir el “clientelisme” a costa de la
por a la inseguretat laboral/familiar (després
alguns s’espanten si els anomenes “nazis”...)
D’altra banda, hem denunciat aquelles
irregularitats que creiem que no es poden
permetre en una policia democràtica, com són
la selecció “a dit” de personal per participar
en determinats cursos. A les reunions del fons
AFCAP, hem insistit en la necessària formació

continuada, demanant més cursos de conducció
policial - tant de motocicleta com de turisme
– i l’especialització dels cursos de transports
amb la realització de pràctiques inclosa.
També que es realitzi un curs avançat
d’AUTOCAD per la gent de nivell 3.
A la reunió de la comissió de seguiment dels
acords del 14 de Març, per tal de solucionar
totes aquelles coses que encara estan pendents,
hem sol·licitat les modificacions del R-2, el
cobrament de dos o més judicis en el mateix
dia , patrulles unipersonals, etc...
Tema estrella, felicitar-vos per una gran
victòria d’aquest col·lectiu que hauria de fer
replantejar a molts companys cap a “qui” han
de donar suport per tal de què defensin els
seus drets laborals davant l’empresa... Així
doncs, amb la força de la sentència judicial
que vàrem guanyar sobre el Ral·li Catalunya-
Costa Brava 2003, i l’informe del Síndic
instat també pel CAT, hem lluitat fins l’última
hora per tal d’aconseguir que el servei espe-
cial del Ral·li 2004 es pagués íntegrament,
cosa que, davant la pressió de l’empresa per
arribar a un pacte entre administració/
sindicats que  deslegitimés ambdues
(pagaments del 75 % de les hores, no
assistència a reunions amb excuses d’última
hora, etc...) no hagués estat suficient sense la
pressió de molts companys cap aquests grans
sindicats institucionalitzats. Vagi de gust!!!

Com a cloenda, a tall d’exemple, us reproduïm
una de les comptades respostes (fa temps que
no rebíem cap) del nostre Director General a
una de les innumerables peticions que l’hem
fet arribar. En aquest cas, un tema banal en
comparació amb altres que patim a la carre-
tera , torna a fer servir aquella pràctica tan
coneguda dels nostres anteriors caps de
convergència que, pel que sembla, en aquests
polítics autoanomenats d’esquerres els hi està
agradant força i ja la practiquen de forma
habitual, és dir, allò de “marejar la perdiu” o
“em demanes peix, doncs et dono pastanagues...
i tan panxo”.
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19/10/04 ASSUMPTE: III Congres del
Servei Català del Trànsit (destinat a
l’educació viària)
A/ Sr. Jordi SAMSÓ I HUERTA, Director
General de Seguretat Ciutadana.
Sr., durant els propers dies 4 i 5 de novembre
es durà a terme el III Congrés Internacional
de Polítiques Europees de Trànsit, organitzat
pel SCT.
Des del CAT, creiem que aquest congrés és
interessant per la majoria dels integrants de
les Àrees Regionals de Trànsit, i és per això
que ens sobta que:
1- No s’hagin dictat normes objectives per
tal d’escollir el personal que hi vulgui anar.
2- Que el Cap de l’ART Metropolitana Sud
delegui en un caporal la funció de seleccio-
nar, a dit, el personal per assistir segons
document que s’adjunta, que trenca tots els
principis d’igualtat, objectivitat, democràtics
dels quals hauríem de ser els
primers precursors.
És per això que, li DEMANEM:
Doni les instruccions precises per
tal de que la selecció de personal
per aquest i d’altres
d’esdeveniments sigui d’una mane-
ra objectiva.
Atentament,
Oscar Luis Juarranz Moratilla,
Coordinador de la secció sindical
de trànsit del CAT-ME.
Barcelona, 20 de Octubre de
2.004.
Salut!
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TORN FIX...
ALGUNA COSA ES POT

MOURE
El PP, durant el mes de setembre, va presen-
tar una iniciativa pel torn fix pel seu compte
i risc.
A primers de desembre vàrem rebre aquest
email, com a deferència d’un article d’un
company publicat a l’anterior número de
l’Evolució.

He vist a la vostra revista que feu referència
a una Proposició No de Llei que el PPC ha
presentat al Parlament i que serà debatuda a
la Comissió de Justícia de dijous a la tarda.
Agraeixo al Mosso del CAT la seva felicitació
per aquesta iniciativa que, per cert, hem vingut
reclamant en anteriors legislatures sense gaire
èxit (Recordo que mai hem governat a la
Generalitat). En tot cas, només avançar que el
tripartit (PSC, ERC i ICV) han presentat
esmenes de supressió de tots els punts de la
nostra proposta amb la qual cosa no serà
aprovada. Ho sento.
Una abraçada
 
Daniel Sirera
Portaveu d’Interior del PPC

El cas és que, segons diu en Sirera en el seu
missatge, semblava que la cosa no tiraria
endavant... però, sorpresa... ALGUNA COSA
ES POT MOURE...

Resolució 184/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la distribució dels torns de
servei dels agents de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00287/07
Adopció: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana
Sessió núm. 14, 16.12.2004, DSPC-C 130
COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I
SEGURETAT CIUTADANA
La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat

Ciutadana, en sessió tinguda el dia 16 de
desembre de 2004, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre els torns de servei
del cos de la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra (tram. 250-00287/07), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa(reg. 11284).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del
Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a
establir progressivament, al llarg de l’any
2005, un sistema de distribució dels torns de
servei dels agents de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb
l’objectiu d’evitar els canvis sobtats i les
contínues modificacions que es produeixen en
els torns i serveis.
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2004
El secretari en funcions La presidenta de la
Comissió Josep Casajuana i Pladellorens Núria
de Gispert i Català

Vist tot això, ara més que mai, des del CAT
collarem tot el possible sobre aquest tema.
El torn fix és un eslògan sota el qual el CAT
vol canviar totes les condicions de treball del
Cos, fer la “revolució”.
Responent a les principals inquietuds que ens
han arribat direm que els nostres objectius,
entre d’altres, són:
- Qui treballi de nits o en festius cobri més,
sense que es rebaixi el sou a ningú.
- Vist que hi ha gent que li agrada rotar, un
dels torns fixos pot ser el de corretorns, és a
dir, a disposició. Per suposat, sempre amb
caràcter voluntari.
- La nostra pretensió és que els torns fixos
tinguin una periodicitat, és a dir, que no siguin
per tota la vida, sinó que periòdicament
existeixi la possibilitat de canviar.
Però, lo important de tot plegat és traspassar
el dret actual del comandament a fer de tu el
que vulgui, al dret del mosso a decidir les seves
condicions de treball.

   SALUT !
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EL PENÓS NADAL DEL
MOSSO

   Desconec què succeeix  fora del Centre
Penitenciari de Joves, encara que no crec que
la situació sigui gaire diferent en d’altres
destinacions i segurament pitjor, però aquí ja
n’estem farts. Estem farts de què se’ns tracti
com a simples fitxes que poden moure a plaer
amb total impunitat, i gratuïtament.
   Porto  uns quants anys treballant en aquesta
casa i estic fastiguejat de veure que les coses
van cada dia a pitjor; a pitjor pel mosso, és
clar, perquè les altes esferes cada cop són
més rics i intocables mentre que al mosso se li
restringeixen cada cop més els seus propis
drets, ja no com a mosso, sinó com a ciutadà,
com a contribuent, i com a treballador, sense
que ningú faci res al respecte.
   No van tenir prou en el seu dia amb retallar-
nos els nou dies d’assumptes personals i con-

LES PARAULES SE LES
EMPORTA EL VENT

Bon dia companys i companyes!!!
Avui fa 1 mes i 17 dies que vaig començar a
treballar a la comarca de l’Anoia. Fins a fa 2
dies tot semblava que anava mig bé (gràcies
sobretot a les ganes de treballar del col·lectiu,
perquè si em d’esperar que la casa ens doni
mitjans estem arreglats). Dic fins a ara fa 2
dies perquè és quan ha sortit el llistat per
tornar les hores de romanent. On és el pro-
blema, si tots sabem que tard o d’hora s’han
de tornar???? Doncs que al briffing de
presentació que ens van fer per donar-nos la
benvinguda a la comarca, el sergent cap de
seguretat ciutadana, ens va comunicar que la
intenció d’aquella comissaria era que les hores
de romanent es tornarien SI REALMENT FES
FALTA (entenc algun dispositiu o servei es-
pecial) i no tornar-les només per fer-ho i anar
allí a estar de braços creuats. Vés per on, al
sortir el comunicat tothom s’ha sorprès perquè
li fan tornar fins al últim minut que deu en
concepte d’hores de romanent i on fins ara
patrullaven 5 vehicles policials aquests dies
nadalencs n’hauran 6 o 7 però de dispositiu
res de res.
Això si, el dia de la presentació un company
va comunicar-li a aquest sergent, que el seu
escamot aquella setmana tenia festa i la
següent començaven de tardes amb plenes
competències i sense coneixement del territori.

Sabeu que li va contestar? Doncs molt bé! i
que? us ha tocat!
I jo em pregunto; perquè no passa mai res,
però si hagués hagut algun servei molt urgent
els primers dies i haguéssim tardat mig hora
en arribar, que???
Això si, aquella setmana de festa no es podia
anar a fer coneixement del territori en hores
de romanent perquè sinó els nadals ja no ens
en quedarien.

I és que com dic en l’encapçalament les
paraules se les emporta el vent

Salut!!! i continueu treballant pel col·lectiu

Algun lloc dels Països Catalans
17-12-04

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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vertir-los en 68 tristes hores, sinó que avui
en dia és literal i contrastadament impossible
de gaudir un  sol dia, a no ser que supliquis i
exposis el teu raonament convincent sobre
perquè és tan necessari aquest dia per a tu,
quan les teves obligacions comencen i acaben
a la mateixa porta d’accés al teu servei.
Senyors de tot el cos, i a totes les escales, un
ASSUMPTE PERSONAL, com el seu nom in-
dica, és un ASSUMPTE PERSONAL.
   He vist gent indignada perquè se li ha
denegat el dret  d’assistir a un casament quan
ja ho havia demanat amb mesos d’antelació,
d’altres que no poden ni tan sols acudir al fes-
tival de col·legi dels seus fills, o aquells que
van haver d’anar amb mentides ( Ja que re-
sulta vergonyós dir la veritat ) al director
del banc perquè li canvies la data del notari,
o aquells a qui se li han denegat durant onze
mesos tots i cadascun dels permisos que ha
demanat. Ara ja poden estar contents, perquè
ara sí es pot gaudir d’aquests permisos, i dinar
amb la família (això si que sembla que sigui el
més important de l’any), ja que un company el
suplirà a la feina “gratuïtament i sense dret a
queixa”; encara que les explicacions les haurà
de donar a casa seva quan el seu lloc a taula
resti vuit el dia de Nadal després d’assegurar:
- No t’amoïnis mare, mira el calendari, veus,
“NO EM TOCA TREBALLAR”.

AGENTS QUE RECOLZEN EL SEGÜENT
ESCRIT

JOAN PASCUAL SEDANO,     ENRIC CA-
BELLO DOMÍNGUEZ,     JESÚS ABRIL
CHAVARRI,     DAVID FONT SOSPEDRA,
SERGI DILLA FERNÁNDEZ, ALEJANDRO
BARQUIEL MARTINEZ,     JOSE EXPO-
SITO MUÑOZ,     DIEGO GARCIA
MUÑOZ.

El que va passar el 10 de
novembre al c/ Sant Pere

més baix,
només és un avís del que pot passar qualsevol
dia a Barcelona.
El principal interès de polítics i comandaments
és sortir a la  premsa i omplir-se la boca a la
televisió per dir que els mossos ja han arribat
a Barcelona. El que no pot ser és que es digui
que són 700 mossos, i siguin una mica més de
400 dispersats per mitja Barcelona. Si els
dividim en cinc escamots i restem els que estan
fent cursos, vacances, baixes... tindrem una
idea de què es vol cobrir mitja Barcelona amb
quatre gats.
El 10 de novembre dos agents van anar pel
carrer Sant Pere més baix del barri del Born,
darrera d’un magrebí que havia fet una
estrebada. Quan van aconseguir detenir-lo van
ser envoltats per un grup de magrebís que els
van apallissar. Els companys van aconseguir
refugiar-se en una obra, però els perseguidors
ja eren una vintena de magrebins als quals es
van afegir una dotzena dels okupes del Born.
Durant quinze minuts, els dos mossos van
rebre pedrades i cops mentre el portàtil no
tenia cobertura (al centre de Barcelona...)
Que hagués passat si no haguessin arribat
diverses dotacions del CNP alertades pel mòbil
particular d’un dels mossos?
És aquesta la seguretat amb la que hem de
treballar?
Com pot ser que els portàtils no tinguin co-
bertura?
Com pot ser que zones amb una densitat de
població enorme només tinguin  destinades una
o dos patrulles?
Com és que certes persones han arribat a
creure que poden linxar dos policies
impunement a les cinc de la tarda?
Com és que judicialment agredir a un policia
surt pràcticament gratis?
Per què quan està en perill la vida d’un mosso,
la seva principal preocupació és no treure
l’arma perquè no l’expedientin?
Que els hi preguntin als dos mossos que estan
de baixa per tots els cops que van rebre.
Vaig parlar amb un i em va dir que pensaven
que d’allà no sortien vius.
La propera vegada potser serà tard.

Anònim
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ACLARIMENT SOBRE LES
PENSIONS

El present article només pretén aclararir els
dubtes que hi ha en quant a les pensions de
jubilació. A l’EPC ja vaig sentir dir a alguns
companys que a la jubilació tan sol es cobrava
un percentatge del sou base i no dels
complements. Així doncs, deien que ho
passaríem molt malament quan ens jubiléssim.
Més tard, als diferents destins en què he estat
també he sentit parlar del mateix.  És per
això, que molts pensen que el millor que hem
aconseguit amb el recent passi al nivell C és
millorar la pensió de jubilació. Jo, que dubtava
que fos així em vaig adreçar a L’ISS per
esbrinar-ho i avui dia us puc dir amb total
seguretat que això no és cert. Cada mes quan
cobrem la nòmina hi ha un apartat de
retencions, aquesta retenció s’aplica sobre tot
el sou (el brut) que és la base de cotització i
és per això que tant en cas de jubilació com
en cas d’invalidesa, l’INSS ens farà un càlcul
sobre els últims anys cotitzats per a deter-
minar quina és la prestació a cobrar.
Per últim, a la pàg. Web de la seguretat so-
cial:  http://www.seg-social.es/inicio/ hi ha
un programa d’ajut per fer un càlcul aproximat
de les pensions.
Sobre aquest tema, vaig fer la consulta a la
assessoria jurídica de la OCU de la qual sóc
soci i aquí està la resposta:

Madrid, 29 de diciembre de 2004
Estimado Socio:
Acusamos recibo de su atenta que hemos re-
cibido en nuestra Asesoría y por medio de la
presente procedemos a dar respuesta.
Si en su calidad de funcionario esta encua-
drado en el Régimen General de la Seguridad
Social el importe de la prestación por jubila-
ción a reconocer se calculara aplicando un
porcentaje a la base reguladora. El porcen-
taje se fija en función del número de años que
acredite de cotización y la base reguladora
resulta de las bases de cotización que acre-

dite en los 180 meses inmediatamente ante-
riores al hecho causante (baja o solicitud),
las bases de los 24 meses inmediatamente an-
teriores al hecho causante se toman en su va-
lor nominal y las restantes bases de cotiza-
ción se actualizan de acuerdo con la evolución
que haya experimentado el IPC tomando como
referencia el mes 25, dichas bases de cotiza-
ción se suman y se dividen entre 210. Al estar
sujetos a cotización todos los conceptos que
integran su nomina, salario antigüedad y com-
plemento, estos se tienen en cuenta a efectos
de cuantificar la prestación. Igualmente la
prestación de incapacidad permanente se
cuantifica en función de las bases de cotiza-
ción que acredite.
Por el contrario, si en su calidad de funciona-
rio esta encuadrado en el
Régimen de Clases Pasivas el calculo de la
prestación por jubilación o
retiro derivada bien del cumplimiento de la
edad de jubilación bien de ser declarado en
situación de incapacidad permanente es dife-
rente según se haya pertenecido siempre al
mismo cuerpo y grupo, o no y, por supuesto,
depende de los años de servicio. El importe a
reconocer resulta de aplicar un porcentaje
sobre la base reguladora:
Ø la base reguladora es el haber regulador
de cada grupo al que haya
pertenecido (suele variar anualmente a tra-
vés de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado)
Ø a esta base se le aplica el porcentaje regu-
lador correspondiente a los años de servicio
que acredite en cada grupo al que ha pertene-
cido. Ha de
tener en cuenta que al calcular la pensión de
invalidez, en lugar de tener en cuenta los años
de servicio reales, se consideran los que en
teoría el funcionario hubiera cumplido al ju-
bilarse.
Sin otro particular, quedamos a su entera dis-
posición y aprovechamos la
ocasión para desearle felices fiestas y pros-
pero año nuevo.
Le saluda atentamente.
Esther Martínez Carrasco
Asesoría Jurídica De La O.C.U.

Un xaica de Tàrrega                 Salut!
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LA POLICÍA NO ES
TONTA...

Llevo fumando petas desde los 14 años, hasta
ahora, bien entrados los 40. A los 16 ya me
autoabastecía vendiendo costo a los colegas
para que me saliera gratis. Nunca pretendí
hacer negocio, lo hacia por economía. A los 18
ya había probado todas las substancias ilega-
les, del ácido al jaco, pasando por algunos hon-
gos y las anfetas. Pero siempre volví a la ma-
ría, que es lo único que consumo ahora, ya que
ni siquiera pruebo el alcohol. Lo otro no deja-
ba de ser circunstancial. El caballo, por ejem-
plo, sólo lo probé una vez y puedo decir que
intuí su lado peligroso. Total, que a partir de
los 20 o 22 años ya tenía mi huertecito parti-
cular y cultivaba mis plantas sin ningún pro-
blema. Bien, la cuestión es que a los 20 y tan-
tos, por una casualidad increíble, de las que
se dan una vez en la vida, entré en la 4ª pro-
moción del Cos de Mossos d’Esquadra de la
Generalitat de Catalunya. Qué puedo decir!
Un fumeta haciendo de policía! La verdad es
que tuve mis más y mis menos peleándose den-
tro de mi coco pero pronto vi que ganaría el
más, o sea, que lo mío era fumar, estaba claro.
Como tenía contactos, gente muy legal conoci-
da de años, nunca tuve problemas para conse-
guir maria, ya que durante algún tiempo me vi
obligado a prescindir de mis queridas planti-
tas. Pronto, con discreción, pude comprobar
que no estaba solo, que esto estaba lleno de
fumetas y otras gentes de mal vivir: menos
mal!. A estas alturas, siendo un veterano, co-
nozco unos cuantos compañeros que tienen su
jardincito bien provisto pero también sé de
muchos que le dan a otras cosas, especialmen-
te al perico. Que luego no digan que la policía
no es una muestra de la sociedad de la que
procede.
Después de todo, a mis años, lo que más me
jode es la puñetera hipocresía que hay en todo
este asunto del fumeteo. También puedo afir-
mar con rotundidad que existe una porción
enorme de ignorancia, el peligro mayor, entre
los mismos policías encargados de reprimir la

difusión de nuestra querida Maria. He asisti-
do a cursos y seminarios donde había gente
que, en teoría, estaban allí para informar de
las drogas y su peligroso entorno y no habían
fumado un canuto en su vida y esto es como el
sexo, amigo, si no lo has probado es imposible
que hables con propiedad de él. Abunda el
teórico con su master en drogodependencias
y cosas por el estilo que no tiene ni puta idea
de lo que está hablando. En esto también so-
mos una muestra de la sociedad en la que vivi-
mos, donde los enteradillos con título ocupan
el espacio dedicado a la cultura con su obsce-
na ignorancia. Naturalmente, me gustaría po-
der firmar esta carta con mi nombre y apelli-
dos pero tenemos una sección de asuntos in-
ternos llena de mataos con ganas de hacer pun-
tos, porque no saben otra cosa y me juego el
pan de mi niño. Quisiera poder decir, con tran-
quilidad, que hago mi trabajo con un alto sen-
tido de la responsabilidad y considero que
nadie debe decirme lo que puedo y no puedo
hacer en mi casa, a solas y sin molestar a na-
die. Por ejemplo, gracias a mi trabajo he sa-
bido de gente bien situada, altos cargos de la
Administración o del mundo empresarial, que
le dan a la coca más que mi hijo a la cocacola,
pero a mí no me importa. Aún así, la morali-
dad católica e hipócrita que empapa nuestra
cultura se obstina en joder la intimidad del
individuo de manera intolerable, lo que se tra-
duce en unas leyes trasnochadas donde el in-
dividuo aparece como sospechoso permanente
frente a la apariencia de libertad que goza-
mos. Claro que los políticos se llenan la boca
con la susodicha libertad y con palabras como
democracia y, en este asunto que nos ocupa,
incluso alguno puede alardear de fumarse unos
petas o reclamar la legalización en el parla-
mento, con el objetivo del voto progresista,
aunque luego, a la hora de la verdad, se cagan
como siempre. En fin, que a través de
L’Evolució tenía que vomitar esto, para que-
darme tranquilo y difundir el hecho de que en
la policía autonómica catalana hay unos cuan-
tos fumetas, gente muy normal, oiga señora
Tura, que hacen su trabajo con tanta digni-
dad como usted el suyo, aunque me parece,
por su manera de hacer las cosas, que usted
no sabe de que hablo.

Un mosso d’esquadra fumeta
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