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QUAN LA PRIORITAT SÓN LES ESTADÍSTIQUES I NO LES PERSONES 

 

   Molts de vosaltres m'heu preguntat el perquè dels perfils d'aquesta fotografia en els 
diferents delegats del CAT. La resposta és senzilla: la persecució sindical a la que he 
estat sotmesa en 1a persona des de l'abril de 2014 fins a dia d'avui, donant lloc a 
l'obertura de dos expedients disciplinaris on la DAI sol·licita 4 mesos de suspensió de 
feina i sou per una falta de respecte i una desobediència de la meva persona vers el 
sergent Cap de Sector de Sant Feliu de Guíxols. Com podeu suposar aquests fets estan 
totalment tergiversats, manipulats i, avalats per l'Inspector Cap de l'ART de Girona.  
   Tot s'inicia quan l'antecessor meu com a Delegat Territorial de Girona del CAT, Ramón 
Labrador, va denunciar la mala praxis del Sergent Cap de Sector de Sant Feliu de Guíxols 
en emprar el Radar en una zona a 80km/h quan sabia perfectament que la velocitat 
màxima permesa del tram era de 100km/h (C-31 Pk 320 sentit Palafrugell) i va denunciar 
també la perillositat pel mateix radarista en obligar-lo a situar-se davant d'un bisbe, amb la 
multitud d'accidents constatats amb aquestes senyals reflectants. 
   L'enuig del Sergent Cap de Sector, com que en Ramón estava alliberat i no podia 
arremetre contra ell, inicia la DAIcacera  contra els afiliats del sindicat CAT (dos companys 
expedientats i d'altres amb IR) i amb especial èmfasi contra mi, per ésser la Delegada de 
Destí de Sant Feliu de Guíxols. 
  Demà es celebra el Consell de la Policia i aquest cas serà exposat i defensat pel meu 
advocat, el CAT, SME, SPC i USPAC (evidentment el ZAP no pot anar contra els 
interessos de l'Administració).    
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