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Director Seguretat Corporativa d’Abertis 
Sr. Lluís Jiménez Arrebola 
Av. Parc Logístic, 12-20 
08040 Barcelona 
 
Sr. Jiménez, 
 
Com a representant del Sindicat CAT-ME del Cos de Mossos d’Esquadra en funcions de Delegat 
de la RP de Girona i de la Secció de Trànsit vull comunicar-li el malestar que ha provocat el 
contingut de la carta que vostè ha adreçat al nostre Director General de la Policia i al Honorable 
Conseller d’Interior per agrair, felicitar i reconèixer la tasca i suport realitzat per la nostra Policia 
en els fets ocorreguts el passat 29 de març a l’AP7 (Jonquera). 
 
És d’agrair que el treball dur, difícil, ingrat i quasi sempre poc reconegut que realitzen cada dia 
els Mossos d’Esquadra, algú de forma voluntària i desinteressada dediqui uns minuts del seu 
valuós temps a reconèixer i felicitar la bona feina dels agents que treballem en aquest Cos. 
 
El problema Sr. Jiménez és, que vostè només adreça el reconeixement a una part del nostre 
Cos, que la majoria del qual, no ha trepitjat mai l’asfalt de l’AP7 i especialment de l’Alt Empordà. 
No rebutjo, és més, aprovo les lloances que pugui merèixer la coordinació entre els 
comandament de les diferents Àrees del Cos i la Direcció de Seguretat d’Abertis com del Centre 
d’Explotació d’Autopistes, però tingui clar i sàpiga, que per molta coordinació, entesa i bona 
predisposició hi hagi entre vostès, la part més important de l’èxit de la resolució d’un conflicte és 
la professionalitat, vocació i voluntat dels agents que veritablement és deixen la pell a la carretera 
com va passar en l’AP7 el dia 29 de març a la Jonquera.  
 
En endavant li prego si us plau, que en el futur, faci arribar als agents que han intervingut 
directament, a primera línia de foc, com a mínim, el mateix agraïment, satisfacció i felicitació per 
l’efectivitat i altres consideracions que al seu criteri corresponguin en el reconeixement del treball 
que han realitzat els Mossos d’Esquadra, d’aquesta manera arribarà a qui també, ni més ni 
menys, mereixen ser reconeguts pel bon treball, de la mateixa manera que els nostres 
comandaments i responsables. 
 
 
Atentament   
 
 
 
Ramón Labrador Belzunces 
Delegat de la RPGI i Secció de Trànsit del Sindicat CAT-ME 
 
 
Girona a 25 d’abril de 2011 
 

 

 




