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GRÀCIES DE NOU MAJOR, PER LA SEVA CONFIANÇA!! 
 
Avui no podem fer més que “agrair-li” que exposi amb la seva “franquesa” habitual el 
què pensa del nostre col·lectiu. Avui tenim el Trapero Criteri: data de naixement.                                   
                                       

  Segurament no ho 
recorda,  per sort,                
nosaltres si, aquesta 
generació que vostè 
critica va ser la que va 
obrir la Regió Policial de 

Barcelona en la seva totalitat, la que no es va arronsar quan van haver de ser 
policies des del minut 1, la que va repoblar les comissaries de les dos regions 
metropolitanes, treballant colze a colze amb les altres generacions sense haver 
escoltat mai una sola crítica dels seus companys envers la seva “falta de compromís”. 
 

Aquesta generació que vostè critica, ha 
treballat, des del primer dia a USC, amb 
competències policials en destins de primer 
nivell europeu en rànquing de delinqüència, 
mentre altres ja eren “comandaments 
prometedors” sense un bagatge i experiència 
que acredita a hores d’ara aquesta generació 
que vostè infravalora. 
  
Mai ha sigut una bona idea generalitzar, amb 

criteris simplistes arrelats en prejudicis irreals, suposo que no estarà d’acord en: “la 
cúpula policial d’aquest cos no ha trepitjat el carrer mai, i així ens va”, o “un cop 
passes de sergent passes a ser polític i no policia”,... Doncs des d’USPAC, li avancem, 
que no compartim ni de bon tros les seves tesis globals sobre una generació de policia 
tan digna com la resta, sense cap mena d’exclusió que conformen el nostre col·lectiu. 
 
També fa constar en aquesta xerrada “que difícilment la societat podria permetre’s un 
cos policial amb la flexibilitat horària i la conciliació familiar que reclamen els 
sindicats” com no podia ser d’una altra manera, degut al seu “tarannà social”, ens 
llença una pedra als sindicats des del seu despatx, envoltat d’altres que no tenen 
problema per a conciliar la vida laboral i que treballen de dilluns a divendres, caps de 
setmana festa, sense treballar les nits, torns,... vol dir que quan parla de “mil·lenials” 
que es queixen, no està referint-se a les USC que vostè rebutja i maltracta com a 
policies de segona, imposant un vestuari ridícul, uns torns de vacances impossibles i 
un horari laboral totalment precari, ja que, amb acords de vergonya tot s’hi val? 
 
Un col·lectiu, al qual vostè criminalitza per l’absentisme laboral, quan no vetlla perquè 
l’administració compleixi ni un sol dels acords signats, ni els concursos pactats,... 
Quin és el seu comès, en el seu càrrec de màxima representació dels nostre 
cos,...?, no del seu cos?, Menysprear als seus agents?  
 

VOSTÈ NO ENS REPRESENTA!!  
AVUI COM EN ALTRES OCASIONS TORNEM A ENTONAR EL 

#TRAPERODIMISSIÓ 


