Nova Uniformitat
Hem assistit a la presentació de les futures propostes de roba per a la família de USC.
A tothom la informació ens va arribar per mitjans de comunicació abans que per la pròpia DGP pel qual HEM ESTAT MOLT
CRÍTICS. De fet, hem denunciat a la Prefectura que en aquest projecte s'ha IGNORAT a la part social vulnerant la Llei sobre
prevenció de riscos laborals (art. 33, 34 i 35).
Sí, sí... projecte! Tothom ha de saber que les peces de roba presentades són el recull de les diferents necessitats, millores,
tendències, oportunitats i errors que la Prefectura i diferents fabricants especialitzats estan treballant per arribar als
resultats que fins ara se'ns estan presentant.
Com podreu llegir, no hem fet esment a temes estètics. Ni patronatges, ni colors, ni logos...
El projecte presentat és un treball per la millora operativa sota els criteris de prevenció de riscos laborals. D'aquí que es
prioritzi la seguretat, la higiene i l'ergonomia dels productes exposats.
Gràcies a l'evolució tecnològica dels materials, cal reconèixer que les peces de roba presentades estan confeccionades amb
el grau més alt d'exigència respecte a la climatologia (en calor i fred), resistència física i confortabilitat, i sempre seguint la
compatibilitat de les peces i el sistema de capes que amplien les possibilitats de protecció.
També s'han recollit premisses com l'operativitat, combinació, homogeneïtzació, simplificació... és a dir, a la recerca de
l'eficiència i eficàcia.
Evidentment, hem reclamat el dret a que s'escolti als treballadors/res. Per això hem demanat que s'obri la possibilitat de
participació a tots els que, al final, hem de ser portadors dels futurs uniformes. La Prefectura deixa la porta oberta a la
possibilitat d'aportar suggeriments per nodrir el plec de característiques tècniques que haurien de complir les futures peces
de roba dels uniformes.
En el transcurs de la presentació, per cert molt ben exposada i en presència de tots els integrants que formen el grup de
treball als que hem felicitat, ha hagut per part de la part social algunes aportacions relacionades amb peces de roba com la
camisa o el polo o, la gorra de plat o la de beisbol que hem pogut debatre i de les quals podem avançar que la camisa té
avantatges respecte al polo. Un exemple: la possibilitat múltiple de patronatges, la qual cosa el polo no té al ser d'una sola
peça; o de la gorra de plat que protegeix millor del Sol que una gorra de beisbol...
En resum, i perquè ningú doni per tancat el tema, la presentació d'una nova uniformitat per a USC és un projecte que està
elaborant la Prefectura gràcies a un grup de treball que està format per diferents agents de tot el territori i dels quals estan
recopilant informació per confeccionar un uniforme amb la col·laboració dels departaments d'I+D de fabricants especialitzats
en equipació policial i militar per què s'ajusti a les necessitats del CME. Un projecte ambiciós i del que som sabedors que
d'altres cossos policials de l'Estat i també d'Europa estan seguint amb especial atenció.

Us seguirem informant.
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