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Companys/es després de la reunió mantiguda amb l’administració el passat dia 20 d’octubre, 
on ens van presentar els models de polos de màniga llarga,que substituiran la camisa de 
màniga llarga,(segons el Pacte de vestuari de transit signat amb l’Administració, amb data 22 
de Març de 2010), els membres de la Plataforma de Trànsit vam demanar una sèrie de 
modificacions sobre la peça original, ja que hi havia coses a millorar,i ens van emplaçar al dia 
11 de novembre per comprovar el resultat de les modificacions. 
 
Avui  dia 11 hem pogut comprovar que les modificacions sol·licitades,per la part de la 
Plataforma, de disposar de  més quantitat de teixit d’alta visibilitat (Groc), així com més 
franges reflectants,s’havien efectuat, així com la possibilitat d’aplicar al teixit un tractament 
antibacterià (per evitar olors), per tant creiem que els polos tenen les condicions necessàries, 
per desenvolupar la nostre tasca, ara només faltarà probar-los. 
 
L’administració s’ha compromès, a portar una dotzena de peces de diferents talles, dels dos 
models existents, dels 2 fabricants PARTENON I GRIFONE,que es probaran a diferents 
regions segons criteris meteorològics. Demanem als companys que provin aquests dos 
models que facin uns bons informes per tal de decidir quina es la peça definitiva. Ja veureu 
que el disseny és el mateix, el que canvia son els teixits. 
 
Volem fer esment per evitar confusions posteriors, que aquests polos de maniga llarga són per 
substituir la camisa de màniga llarga,es un vestuari adient per l’especialitat de transit i en cap 
cas és una peça tèrmica o d’abric. 
 
També volem destacar que la Plataforma de Trànsit va demanar per escrit a l’Administració, la 
inclusió al polo de la paraula trànsit i del escut de la nostra especialitat. 
L’Administració  ho pren en consideració,per tant haurem d’esperar a posteriors reunions per 
acabar-ho de decidir. 
 
Ara per ara i desprès de veure, com altres especialitats del cos, ja porten el seu escut 
d’especialista,des de la Plataforma de trànsit insistim en l’escut de l’Especialitat de Trànsit. 
Tenint en compte que ja existeixen 3 especialitats al cos que ja ho porten al seu uniforme de 
servei diari. Gei, Mitjans Subaquàtics, i Mitjans Aeris. 
 
El que queda clar es que des de la Plataforma de Trànsit,composada per tots els sindicats,  
continuem demanant la paraula TRÀNSIT tant en el nostre vestuari, com en els nostres 
vehicles,etc. I així acabar amb els temps on la paraula transit i el seu escut ,han estat apartats 
de la realitat de l’especialitat,els temps han de canviar i ja va sent hora per transit. 
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