
GUINEU o GALLINA? Ramón Labrador, Delegat del CAT-ME a RPGI 

El “rodillo” del Senyor dels Atestats de Trànsit Girona va escombrar a un professional però sindicalista, treballador però 

reivindicador, obedient però no sotmès als capricis i gracietes de les formes de gestionar el “cortijillo” que té muntat el 

“señorío” d’atestats.  

Aquest conte s’explica públicament, per què els responsables jeràrquics dels “señoritos” han permès la cacicada i 

humiliació contra un professional de policia i representant sindical dels Mossos d’Esquadra.  

Funcionament del CORTIJO, a partir d’ara GALLINER (etiqueta en boca del SEÑORIO): 

Jeràrquicament, és indecent que un responsable de gestionar un 

grup de professionals es deixi influenciar i manipular per un 

subordinat que treballa, es relaciona i comanda segons les empaties 

i els seus interessos de benestar particular.  

Fa anys, a excepció del caporal l’oficina d’atestats, els altres dos 

caporals juntament amb dos agents, formaven la parella o patrulla 

Xenon 201, ara Vector 201. Els primers anys, aquests binomis 

teníem la funció de reforçar les patrulles d’atestats en torns i horaris 

de major necessitat, caps de setmana, especialment de nits per 

augmentar els efectius en els controls d’alcoholèmies. Planificats en 

un quadrant de 7x7.  

Quan els interessos personals (els que poden) passen per sobre dels interessos operatius, té com a conseqüència el mal 

funcionament de la unitat. La cosa comença a enrarir-se i a ser qüestionada per tots aquells que no tenen dret a tenir 

privilegis, ni a queixar-se ni a demanar una planificació a la carta. Un dels binomis 201, manifesta al “Señorio” la decisió 

de passar del 7x7 al Q5 per reduir nits i caps de setmanes. Aquest canvi, provocava la disfunció de tenir excés de 

caporals en un torn (o setmana) a la falta d’aquests en altres torns... però HABEMUS PAPA, el canvi era prioritat del qui 

veritablement comanda la unitat. 

Al “Cortijillo”, com he dit, el que de veritat comanda la Unitat, que no és el Cap, és un sibarita que ell i el seu binomi fa 

anys que no treballen torn de nit, ni caps de setmana, únicament aquells que els hi convé i que normalment coincideix 

en operatius remunerats en hores extres.  

L’operativitat de la unitat no és una prioritat, està clar, tot passa per tenir controlat el Galliner, que aquests mengin 

quan el Senyorio encengui les llums i dormin quan les apagui. D’aquesta manera, la Unitat: “SOM ELS MILLOR TIU! QUE 

WAIS QUE SOM! EI QUE BONS QUE SOM!...”  

Avui dia, la Unitat està composada per molts agents de perfil nivell2, que per raons majoritàriament personals, han 

demanat a “Vuecencia” de ser admesos a nivell3. Per tant, el Señorio, a fet “neteja”: a uns els ha tallat el cap 

directament taxant-los de Guineus, a d’altres els ha convidat a fer canvis d’aire, això si, sempre “pel bé del 

mosso...#ironiaON” i així s’ha anat formant un GALLINER a la seva mida i perfil obedient.  

El 5 de maig de 2014, farà 16 anys que l’ART Girona va començar el seu treball.  

De Giromàtrix al Cortijillo, la història continua i seguiré explicant-la des del meu punt...  tot i què segur m’equivoco! 


