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UNIFORMITAT FEMENINA ? 
MASCLISME ADMINISTRATIU ! 

 

Trànsit, 4 de desembre de 2014 

 

Amb l’arribada dels polos (tan d’estiu com d’hivern) a l’especialitat de 
trànsit s’ha evidenciat encara més la discriminació masclista, pel que fa a 
la uniformitat, a la que estan sotmeses les companyes, tant professionals 
com els companys però pitjor uniformades. 
 
Les connotacions masclistes de la uniformitat del nostre cos no és 
excusa perquè no hi hagi hagut, encara, la predisposició política ni 
administrativa per modificar-lo en pro de la feminitat de les Mosses 
d’Esquadra. 
 
És sabut per tots que el tall i l’estil difereix molt en el disseny de la roba 
depenent del gènere, les dones tenen cintures més estretes 
(generalment resta 21” a la talla dels homes) i a les zones del pit i la 
cintura les dones tenen un tall diferent.  
 
No és la primera vegada que des del SAP denunciem l’inexistent  
disseny i estilisme de la uniformitat de les companyes, però ara, amb 
l’arribada dels polos, és massa evident aquesta manca de respecte i 
menyspreu a la imatge de les nostres companyes, i sí, en aquest cas 
podríem parlar de masclisme i/o deixadesa per part de l’Administració. 
 
Aquesta disfunció en el vestuari de les agents femenines està arribant al 
punt d’ofendre a companyes a l’hora de posar-se els polos, de tall i estil 
totalment masculí i, va totalment en contra de la imatge corporativa que 
pretenem donar a la via pública. 
 
Des del SAP instem a la nostra administració que faci les gestions 
oportunes per modificar el vestuari de les nostres companyes en 
consonància amb el seu gènere, tenint en compte el tall i estil propi de 
les dones. 
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