Benvolguts companyes i companys,
A continuació us fem arribar la carta del company Quim Tell dirigida a la nostra Consellera amb les
reflexions i preguntes d’un agent que ha vist com no se li deixa fer una feina que ha dut a terme
durant els últims 26 anys, com a “càstig” per no compartir la idea de cos policial que ens estan
imposant i no haver fet el curs d’auto-protecció.
Des de la Secció Sindical subscrivim el seu contingut i per això us demanem que en feu la màxima
difusió possible entre les companyes i els companys.
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Molt bones, em dic Quim Tell i Collell, treballo a la comarca del Gironès, com a Agent Rural
amb TIP 1174, i li exposo el següent:
Sóc Agent Rural amb 26 anys de servei actiu, i sóc un dels Agents Rurals que he rebut
l’ordre d’estar a l’oficina, sense poder fer les meves tasques, tal com contempla la llei del
CAR, només se’ns permets fer trasllat d’animals.
Se’ns ha castigat de manera injusta, per la nostra diferent visió, en tema d’elements d’auto
seguretat, els afectats tenim molts anys d’experiència, en tots els àmbits d’actuació, i ara
arrel d’una instrucció il·legal 6/2017, ens tenen tancats a l’oficina. M’ han dit que estem en la
mateixa situació, uns set agents a tot Catalunya. És la mateixa quantitat d’agents que té la
comarca del Pla de l’Estany, o sigui és com si tingues tota una petita comarca, tancats a
l’oficina, amb tot el potencial de feina que es deixa de fer, això és un malbaratant de
recursos, que la Generalitat no es pot permetre, Es miri com és miri, és antiproductiu, no és
lògic, ni coherent, ni legal, i és una estafa a la societat i als contribuents. I cap càrrec polític
responsable, que vol ser honrat i servir al país, ha de permetre aquesta situació irregular.
En una entrevista ara fa uns mesos, amb el nostre Director General, i també ara fa uns dies,
en una conversa telefònica, amb el Cap d’Àrea de Girona se’ns ha insinuar que se’ns
rebaixarà el sou, estem realment indignats, ens sentim criminalitzats, i si Vostè fa un exercici i
es posa a la nostra pell, ho entendrà fàcilment.:
- A Torreferrusa hi ha varis agents, que treballen tot el dia a l’oficina, amb aire condicionat i
escalfor, només treballen un cap setmana de cada tres al camp, o sigui només 3 0 4 dies per
mes, la llei del CAR no diu que els Agents Rurals facin d’oficinistes, i ningú els hi ha plantejat
una rebaixa de sou, però a nosaltres si.
- Al Inspector en Cap, si demà plegués del seu càrrec pel motiu que sigui, tindrà consolidat el
seu sou, i cobrarà el mateix, i ningú li ha plantejat una rebaixa de sou si això passes, però a
nosaltres si.
- Hi ha un agent, destinat a Torreferrusa, que pel motiu que sigui, només fa de conserge, i
ningú li ha plantejat una rebaixa de sou, però a nosaltres si.

- M’han dit i sembla ser, que hi ha algun Cap de Comarca, expedientat i degradat, no ocupant
el seu antic càrrec, cobra el mateix, i ningú li ha plantejat una rebaixa de sou, però a
nosaltres si.
Sembla ser que aviat al CAR hi haurà ciutadans de segona categoria, i que per tant
s’instaurarà una mena d’Apartheid, m’explico, o sigui ens volen passar a la segona activitat,
però cobrant menys, i tenim alguns companys, que ja estan en segona activitat, i que
continuaran cobrant el mateix que la resta, o sigui estan en la mateixa segona activitat, uns
cobraran menys, en funció de la seva ideologia i aptitud, no és això discriminació i un
apartheid?.
Entendrà el despropòsit, el perjudici i tot el malestar que això comporta, es claríssim abús de
poder, i una persecució en vers nosaltres, i una altre vegada cometent una il·legalitat, per fer
això, caldria canviar la llei del CAR, a més és un greuge comparatiu greu, doncs la segona
activitat, ha de ser regulada igual que en el cas bombers i mossos d’esquadra, que acaben
equiparant el sou dels seus agents, parlant clar, és una altre “Llarenada” , que qualsevol
jutge no tindria cap dubte, en sentenciar en contra, deixant el ridícul al Servei del CAR, i
desprestigiant al DARP, per persecució als seus treballadors.
L’excusa de la direcció del CAR, és que no hem fet el curs d’autodefensa, i que segons Ells
no podem defensar-nos a nosaltres mateixos, ni als nostres companys, però la versió de
molts companys que hi han passat, ens diuen que no se senten més preparats que abans de
fer el curs.
La majoria dels afectats, ens sentim castigats per estar en contra de la deriva policial, que ha
agafat el Cos, i ens han arraconat, així de clar, ens diuen que és per la nostra seguretat, però
la nostra seguretat, depèn de la nostra llarga experiència amb el tracte amb caçadors i
pescadors, i de resoldre situacions difícils i complexes, amb el nostre tracte, tacte i
experiència, aquesta és la més gran seguretat que podem tenir, més que cursos
d’autodefensa i elements d’auto seguretat.
Però que quedi clar, que no demanem que no hi hagi elements d’auto seguretat, demanem
un altre visió del tema.
Entenem que Vostès han de donar unes mesures d’auto seguretat al col·lectiu, i que han
d’atendre, les legítimes demandes de diversos agents en matèria d’autodefensa.
Respecto profundament a les persones que demanen aquestes mesures, i sóc partidari que
s’apliquin, només demano que es respecti la nostra visió, i la nostra manera de treballar, que
no contradiu a l’altre.
Hem d’entendre, que les persones que treballen de Mossos d’esquadra, ja entren en un Cos
molt definit amb aquests temes, i no hi ha debat possible sobre la qüestió, a diferència de
nosaltres que sempre hi ha hagut prou marge per incidir amb el tema, hi ha diferents
sensibilitats respecte al tema, i totes amb la seva part de raó, no som forces de seguretat de
l’Estat, i aquí és on Vostès han d’entendre, el sentir profund d’una part important del
col·lectiu, el neguit que ens fa, que ens vulguin transformar en allò que no volem ser i que no
som, encara hi ha agents que provenen de l’antiga Icona, quant Jo vaig iniciar-me a la feina,
a l’escut també hi deia Agent Forestal, la majoria de nosaltres fins fa uns anys, teníem el
regim disciplinari de funció Publica, comú a tots els funcionaris, en les meves oposicions,
només deia que “els agents Rurals tenen caràcter de policia administrativa”, o sigui que ni
tant sols sóc policia administrativa, només en tinc “caràcter”, hem triat ser guardes forestals, i
poc a poc ens van convertint en la clàssica policia, ens estan canviant el contracte, que és el
què vàrem signar amb l’administració, i aquí pot veure Vostè el nostre patiment, i el què
estem fent per protegir la nostra feina i de rebot la nostra vida personal.

Tant jo com altres companys, tal com ja li he dit, tenim la nostra experiència i mecanismes
naturals per autoprotecció en cas d’agressió, segons quines mesures Vostès ens obliguin a
adoptar, com ara els elements de seguretat, sense entendre la nostra sensibilitat, ens
limitaran i fins i tot anul·laran els nostres mecanismes d’autodefensa en moments de
conflicte, posant en perill les nostres vides. A alguns de nosaltres l’armilla, ens crea neguit i
angoixa, limitant el nostre instint d’autodefensa.
Podem gestionar millor una situació de conflicte tal com hem fet sempre que amb una armilla
antibales, que ens oprimeix psicològicament, és el sentir d’una part del col·lectiu, és la realitat
i crec que la direcció del CAR hauria de prendre seriosament aquesta qüestió, doncs es crea
un risc i un perill per aquestes persones, que no són poques.
Aquests elements d’auto seguretat, poden ser molt útils per un seguit d’agents, i una nosa i
un problema real per d’altres, aquesta és la realitat, que s’ha d’entendre d’una vegada.
Nosaltres hem manifestat, aquesta realitat i hem actuat en coherència, i és injust que per això
se’ns castigui d’aquesta manera, en lloc de buscar una formula intermitja, que satisfaci a
tothom.
Tinc la meva visió del tema que coincideix amb molts altres Agents Rurals de Catalunya. A la
meva comarca, el Gironès, soms 14 Agents. 11 de nosaltres estem en contra de la deriva
policial i dels elements d’autoprotecció. Els altres dos Agents ho accepten però tampoc són
uns grans fans del model policial. L’únic que combrega amb el model policial és el Cap
d’Àrea Bàsica.
Hi ha molts altres companys en altres comarques que pensen igual. Però arrel de la
lamentable mort dels nostres companys a Aspa, han quedat tocats i desorientats. Molts han
seguit les instruccions només per la por a represàlies, i en total desacord en la política de la
direcció del CAR.
Però també es veritat que el descontentament creix. I estan començant a reaccionar. L’altre
dia un company de la Base ja va dir que es plantava. Que no pensava anar a cap curs més
de formació continuada d’auto-seguretat. El descontentament davant d’aquesta situació
augmenta. Fa uns dies em vaig trobar amb un company d’una altre comarca, que fa anys era
favorable al model policial, i ahir em mostrava el contrari, el total desacord i el rebuig a
l’armilla antibales.
Els tres afectats de les comarques gironines, en Tomàs, l’Aleix i Jo ens hem coordinat amb
CATAC, i ens estem organitzant amb altres companys, que ens estan recolzant i que s’estan
sumant a la lluita. Una lluita que lentament està agafant força. Ens estem preparant per a un
conflicte llarg. Estem molt lluitadors. Amb moltes ganes i motivats . Disposats a utilitzar totes
les eines legals a l’abast. Mobilitzacions, mitjans de comunicació, Síndic de Greuges,
contactes polítics ... fins i tot s’ha plantejat una vaga de fam indefinida, cosa a la que estic
totalment capacitat per a assumir. Tot en defensa dels nostres drets laborals i de les nostres
obligacions com a funcionaris de la Generalitat de Catalunya. No ens faltaran contactes
polítics ni recolzaments. Farem pública la nostra lamentable situació. No ens rendirem.
Arribarem fins al final. La nostra lluita és molt digna. La política massa dogmàtica, del servei
del CAR, pot trencar el Cos d’Agents Rurals.
Com a metàfora o símil, i perquè s'entengui, Espanya es trenca al no acceptar, la seva
diversitat plurinacional, la direcció pot trencar el CAR, al no acceptar la seva diversitat.
Ara és el moment de buscar solucions, resoldre aquesta incidència, de manera respectuosa
tant pels afectats i el Servei del CAR, com per la resta del col·lectiu que sé sent incòmode, li
transmeto aquesta idea que només implica un lleuger i petit canvi en el plantejament, i que
crec que pot ser la clau i la solució definitiva a aquest conflicte, i que radica en això tant
senzill:

1- Fan un curs obligatori d’auto-seguretat per a tots els Agents.
2- Els cursos de formació contínua en matèria d’auto-seguretat han de ser voluntaris.
3- Es donaran elements d’autoprotecció obligatòriament a tots els Agents.
4- Els Agents tindran els elements d’autoprotecció però seran ells qui decidiran quan utilitzarlos.

La meva voluntat, i penso que també la de la majoria dels meus companys que no
combreguem amb el model policial, és la pau i la bona entesa amb vostès. Sento que si
arribem a un entremig, tindrem un bon acord que ens afavorirà a les dues parts. Serem un
Cos més fort, més polivalent, un Cos en el que tothom hi pugui estar còmode. Hi ha prou
espai. Només cal obrir la ment i el cor.

Li demano, si us plau, si em pot respondre a aquestes preguntes?

-

Pot Vostè, com a responsable del Departament, i en relació dels castigats a no sortir
de la base, a donar instruccions als seus subordinats, per normalitzar la nostra
situació, i fer les tasques que ens pertoquen, tal com contempla la llei del CAR, i donar
de nosaltres el què espera la societat? O es continuarà fallant a la societat, impedint a
uns agents totalment preparats fer la seva feina, i romandre tancats il·legalment a les
seves oficines?

-

Després de informar-li de la situació real, en temes d’auto-seguretat, i del sentiment
per una part del col·lectiu, pot Vostè incidir, en que es pugui incloure, en el futur
reglament, unes normes d’auto-seguretat, que respectin les diferents visions que hi ha
al Cos, i alhora que no és contradiguin, com ara els quatre punts que li he suggerit, o
una altre formula que desencalli positivament l’actual conflicte?

-

Després de informar-li, que els elements d’auto-seguretat, poden ser més
contraproduents inclòs entranyen més risc, per un seguit d’agents, pot tenir Vostè en
consideració aquestes dades, i buscar una formula, per minimitzar aquests riscos?

Atentament,

Girona, juliol de 2018

