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CAÒTIC REPARTIMENT ROBA TÈRMICA 
 

Trànsit, 15 de desembre de 2014 
 

Des del SAP desconeixem i no acabem d'entendre quin són els criteris que l'administració 
catalana està fent servir en el repartiment de la roba  tèrmica de fred que des del SAP 
vam demanar. 
 
Un cop va iniciar-se el repartiment, el SAP, inicialment, es va assabentar que el 
repartiment de la roba de fred seguia el següent esquema: 
 

 
 

 
Senyors responsables de RRHH, arreu del nostre territori fa molt fred, els que treballem a 
la via pública som tots humans i sofrim el fred tots, sense diferenciacions! 
 
Des del SAP, demanem, en primer lloc, que se'ns facilitin els criteris que regeixen el 
repartiment de la roba de fred que deixa a tothom descontent i que margina a part del 
col·lectiu. En segon terme, sol•licitem que la roba de fred que han catalogat (tapaboques 
tèrmic, 2 parells de mitjons tèrmics  i 2 samarretes tèrmiques) arribi íntegrament a tots els 
professionals del Cos de Mossos d'Esquadra. 
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Des del SAP ens vam queixar, no entenem que la roba 
tèrmica arribés només als professionals que treballen 
en les zones que l'Administració considera 
equivocadament de fred, i no només ens vam quedar 
aquí, vam queixar-nos i vam demanar que aquestes 
peces de la uniformitat arribessin a tots els mossos 
d'arreu del territori català, sense exclusions, sense 
marginar a ningú. 
Sense rebre una resposta satisfactòria de la nostra 
Administració, resulta que ens hem assabentat que ara 
hi ha nous criteris, criteris que continuen sent injustos, 
imprudents i capritxosos, marginant a la majoria dels 
professionals del nostre Cos: 

 Dins una mateixa Regió Policial reparteixen 
roba tèrmica als professionals d'USC i no als  
especialistes de trànsit (ex. Igualada i Vic en la 
R.P. Central) 

 Dins una mateixa ABP, fan el repartiment íntegre 
de roba tèrmica als especialistes de trànsit 
deixant de banda als d’USC (ex. Manresa en la 
R.P Central) 

 Depenent de la teva talla de peu rebràs un parell 
o dos parells de mitjons, a molt llocs si tens la 
mala sort de fer més d'un 43 només rebràs un 
parell de mitjons a diferència de la resta als que 
els entreguem dos parells (ex. R.P Girona...) 

 


