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PER QUE NO ES FAN PER 
CONCURS-OPOSICIO EN LLOC DE 
PER CONCURS DE MÉRITS ELS 
ASCENSOS A CAPORAL? 

La Llei de la Funció Pública i el Decret 
65/1987 estableix que la provisió de 
llocs de treball a 1'Administrado de la 
Generalitat de Catalunya que hagin de 
ser ocupats per funcionaris s'ha de fer 
mitjancant concurs de mérits o per 
lliure dessignació. (Llei de Funció 
Pública, art. 47; Dec.65/1987, art 2). 
Per tant ,i mentre no sigui aprovada peí 
Parlament la Llei de Policia, la qual 
hauria de contemplar el concur-
oposició per accedir a Caporal i a 
Sergent i a tots aquells "graus" de 
comandament que es puguin crear enel 
futur, s'haurá de seguir aplicant el 
concurs de mérits i valorar la 
capacitaeió només peí total de la suma 
d'aquests mérits. 

DELS 7 DIES DE LLIURE 
DISPOSICIO DEL TORN DE 
SETMANA SANTA, QUATRE EM 
COINCIDIEN AMB DIES QUE 
SEGONS EL QUADRANT TENIA 
COM DE DESCANS LABORAL. 
AQUESTS 4 DIES ELS PERDO ?. 

Quan coincideixin dies de lliure 
disposició amb dies programats com 
descans laboral per quadrant o bé si es 
treballa a torn partit, els dies de lliure 
disposició que es comptaran i es 
restaran deis 9 que estableix la Llei de la 
Funció Pública, només serán els que 
coincideixin amb dies que estaven 
programats com a feiners en el 
quadrant o en el torn habitual de treball. 

A LES NOMINES HE OBSERVAT 
QUE EN CONCEPTE 
"CATEGORÍA", ON ABANS 
FIGURA VA "MOS.40H.", ARA HI 

DIU"2361\ 
Posats en contacte amb la 

Direcció General de Funció Pública, i 
segons ens respongué el Cap del Servei 
d'Inspecció, que s'está duent a terme 
l'actualització de les dades del personal 
del Departament de Go ver nació i 2361 
és el "Codi numéric" que li corresponal 
Cos de Mossos d'Esquadra com a Codi 
de Cos o Categoria a efectes del Sistema 
Informátic de Gestió Integrada de 
Personal (Registre de Personal). 

UNA AFILIADA INDIGNADA: 

Amb aqüestes línies voldría posar de 
manifest la meva indignació peí tráete 
personal i professional que es ve 
donant, per part d'alguns 
comandaments d'aquest Cos, a les 
mosses que queden embarassades. La 
simple notificado del fet ja suposa 
males cares i comentaris fora de to, com 
si els caigués el món al damunt. Ja no 
saben on col.locar-Íes, ni quina feina 
dona'ls-hi... sembla ser que ja no 
serveixen. 
Oh!!! ... "és que després están quatre 

mesos de baixa" ...,"és que les dones no 
surten a compte"... Senyors, feines de 
despatxn'hi nana tots els departaments, 
seccions o divisions, com vulgueu dir-
ho. 
Només cal repassar la gran quantitat de 
tasques administratives que s1 efectúen 
en aquest Cos per part 
d'agentsxoordinadors^ubcoordinadors 
,secretaris, secretaries, adjunts... i 
demás. En quant a les baixes i 
indisposicions se n'hauria de parlar 
molt al respecte, donat que ni ha 
membres d'aquest cos que per la 
quantitat de les mateixes que han gaudit, 
a hores d'ara podrien teñir ja familia 
nombrosa. Potser el que volen és que 
omplim una sol-licitut de prenyament 
per escrit i via reglamentaria, amb la 



suficient antelació per tal de que aquesta 
es tingui en compte peí proper 
desplegament, i per suposat, sota el vist 
i plau del comandament qui pertoqui. 

IV PROMOCIÓ: 55.000 PESSETES. 

Com vol el Departament de Governació 
que la gent jove es presentí a Mosso 
d'Esquadra si durant els 9 mesos de 
formado a Mollet hauran de viure 
cobrant 55.000 pessetes ? com podrá 
venir gent de comarques de Catalunya, 
llunyanes de Barcelona, si del sou 
encara els hi descomptaran 35.000 ?. 
Potser que junt amb les bases de la 
convocatoria, Governació entregui 
també una copia de l'entrevista a un 
Aspiran! que publicaveu en el vostre 
número 0. Us agrairé no publiqueu la 
meva identitat per raons obvies de 
discreció i per por a possibles 
represalies. 
Un aspiran! de la III Promoció de 
Mossos. 

EL SR. RODÉ I LES SEVES 
DECLARACIONS. 

El passat divendres dia 18 de maig, vaig 
poder llegir al diari "El Pais", la 
transcribió de les paraules que va 
pronunciar el Sr. Jesús Maria Rodés 
al ir amen! dit Director de 1'Escola de 

Policía de Catalunya - en 
l'encapcalament d'una conferencia que 
s'havia de dur a terme davant deis 
companys-aspirants que actualment son 
al'Escola. 
Mentre no llegía, no podía donar crédit 
a aquelles paraules, i abans de voler 
creure que alió era cert, vaig intentar 
contactar amb un aspiran!, (qui mes qui 
menys, en coneix algún). 
Finalment vaig aconseguir-ho, i ell em 
va confirmar aquelles fortes 
declaracions, textualment, em va dir 
que hi havien aproximadament uns 250 

testimonis d'aquelles paraules. 
Quan vaig rebre aquesta confirmado, 
s'em va remoure l'estomec, només de 
pensar que aquesta persona, és al 
capdavant de 1' Escola de Polida, i a 
mes, se'm passaren peí cap una serie de 
preguntes, a les quals no hi trovaba 
r esposta. 
-La primera i principal era per qué al 
dia següent d'aquestes declaracions, el 
Sr. Rodes no va ser cessat 
inmedíatament?. 
-La segona cosa que em preguntava era 
per qué els companys-instructors que 
son actualment a 1" Escola, quan varen 
sentir aquelles paraules no van agafar 
els seus estris i van plegar ? ó almenys 
mansar de la conferencia per solidar i tat 
amb els companys a que es refería el Sr. 
Rodés?. 
Pregaría que algún deis Mossos-
Instructors, expliqui mitjancant aquesta 
revista, el per qué están aguantan! una 
rera l'altra, les bestíeses que fa o diu el 
Sr. Rodés envers ais aspírants o al Cos 
de Mossos d' Esquadra en general. 
-La tercera qüestíó era qué deurien 
pensar els aspírants que eren presentó a 
la conferencia, quan el seu director va 
deixar a 1'aleada del betumals Mossos i 
ais seus comandaments. Finalment vull 
dir-li al Sr. Rodés, que com a profesor 
d'universitat pot ser molt bó, pero com 
a professor d'ética i deontologia 
professional deixa mol! que desitjar, i lí 
agraina que ja que és el Director de 
1' Escola (espero que per poc temps), 
s'encarregui de convocar una 
conferencia sobre el tema "EDUCACIO 
I CIVISME", pero sobre tot que ell 
s'asseguí al davant de tot, i prengui 
apunts, potser agafaria nodons del 
tema, el qual per cert, li aníria molt bé, 
tan! a ell com a les persones que alguna 
vegada 1'hagin de tornar a escoltar. 

JON. 



MOSSOS 
DE QUADRA 

£/ departament de Go 
vernació la una intensó 
campanya per reclutar 
nous mossos d'esqua-
dra. Pero els "nois i 
notes" que sentin la 
vocacio de servir la po
licía autonómica cal-
dría que, abans, llegis-
sin la revista "La Canto-

I nada", que edita el sin
dical Unió de Policía de 
Catalunya (UPC). Potser 
s'hopensaran una mica, 
abans de donar un pas 
endavant. . 
Resulta que, a I Escola 
de Policía de Mollet, els 
responsables de la for
mado deis futurs mos
sos " d'esquadra han 
decidit que calía retallar 
despeses. I ara, els as-
pirants a policía han 
d'escombrar les aules, 
netejar el men/ador i 
arranjar les habitacions. 

t Sihiafegimelsrampells 
I autoritaris que carácter 

rítzen el director de I Es
cola, Jesús María Rodés, 
hi ha qui no troba la dife
rencia entre fer la mili a 
Melilla o estudiar per po-

I Hela autonomlc. 
Segons explica La Can
tonada', els mossos des
tacáis a la preso de 
Ouatre Camins (La Roca) 
no disposen de vestua-
ris i nomes r'; han 
instal.lat una única dut-
xa. També han demanat, 
per raons de seguretat, 
cotxes caiiiUllats per 
traslladar-se líns al re-
cinte penitenciar!, pero 
ni cas. El destacament 
de mossos enviat a Llei-
da tampoc esta per ate-
gries: les precaries 
dependéncies que ocu
pen son Indignes d'uns 
professlonals do la se
guretat publica. 

AGRAIMENT: 

Volem agraír la rebuda que ha tingut el número 0 
de " LA CANTONADA " i les múltiples mostres 
de suport rebudes. Així mateix agraim, i molt, les 
critiques que ens han arribat, les quals han 
d'ajudar a que míllorem aqüestes pagines 
periódiques. 
Aquesta acollida ens ha fet incrementar el 
nombre d'exemplars de cada "Cantonada" per tal 
que pugui arribar al maxim de gent. 
Restem a l'espera de les vostres critiques, 
sugeriments i col.laboració. 
Laredacció de" LA CANTONADA ". 

NOTAALAFILIAT: 

Per motius tecnics no hem presentat el rebut del 
sindicat corresponent al segon trimestre, fins el 
mes de Maig. El proper us el presentarem a 
cobrament el primer de juliol.Disculpeu les 
molésties. 
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nOSSOS O'ESQURDRfl: QUIN FUTUR EHS ESPERA ? 
Després de l'acord entre el 
govern de la Generalitat i el 
govern espanyol ens 
preguntem : en qué canviaran 
les coses en el sí de la Policía 
Autonómica ?. Millorará la 
situació interna ?. Pot 
empitjorar encara ?. Quin 
futur ens espera ais Mossos 
d'Esquadra ?. 
L'acord amb Madrid ha 
arribar. Benvingut l'acord. 
Pero, ens preguntem si potser 
no arriba massa tard. A 

Puaisevol consens sobre la 
olida shi hauria d'haver 

arribat abaos de tirar endavant 
la Policía Autonómica, o bé 
en els seus primers temps. 
Pensem que aquest acord, 
ara, hade servir per evitar que 
la situació en el si de la Policía 
Autonómica de Catalunya es 

Í J CÍMTONBOa 
t*? 

D w a B M t M Ü 
i A B H C 
UNIO'DEPOLICIA 
DEATALUNYA. 

Lhaa Martínez 
loan Verdaguer 
Magda Vive. 

UNKJDEPOLICIA 
DEATALUNYA. 

Man: López 

Ofaet Infanta 

500 exemplan 

degradi encara mes i iniciar 
aixi una racionalització que 
porti a la definí ció de tasques i 
fundóos, a la creació d'un 
organigrama que deixi clares 
les responsabilitats de 
cadascu i on quedi b en ciar en 
mans de qui es el 
comandament. 
Han de permetre, per fi, teñir 

una Liei de Policía i una 
reglamentado que permetin 
una clara estructurado 
interna. Cal que mítiancant la 
celebrado d'Elecdons 
Sindicáis es f omenti el diáleg 
entre el Departament de 
Governadó i la D.G.S.C. i 
els sindicats deis Mossos 
d'Esquadra. 
Tot aixó prevalent la voluntar 
de trobar soludons ais 
múltiples problemes que 
pateix el Cos. Calen uns 
ob jectius que marquin el cami 
a seguir vers la consolidado 
deis Mossos d'Esquadra. 
Shan perdut uns anys 
predosos que cal recuperar 
per arribar a la normalitat, 
será potser quan es podran 
recuperar il.lusions i 
persones, abaos sera difícil. 
No podem perdre de vista que 
1'aplicado deis acords es en 
mans de la Junta de Seguretat 
la qual, en el decurs d'aquests 
anys s ha mostrat plenament 
inoperant. 
Com veieu, de problemes per 
anar endavant encara n'hi 
haurá, i no pocs, tant d'ordre 
interncom extern. 
No hem de perdre de vista a 
aquells a qui els fa nosa 
1 existencia de la Polida 
Autonómica com tampoc no 
hem d'oblidar aquells al tres 

?[ue no teñen massa interés en 
a se va existénda. No ens f em 

mes il.lusions del compte, no 
tornem a caure en aquest 
error. 
Aquest acord ha de servir, 
sense cap afecdonat entre 
peus, per a posar ordre i 
radonalitzarla siruació interoa 

de la Polida Autonómica. 
Com a mím'm, ara, ja no ens 
podran fer "volades de 
colom" dones sabem quin és 
el futur que ens espera i 
aquest es. fonamentalmenr, 
penitenciari. Almenys una 
tercera part de les noves 
promodons es destinaran ais 
servéis de vigilánda de 
centres penitendaris i 
conduedó de presos. Feu 
comptes. 
Pero esperem que puguem 
fer algunes coses mes dios les 
tasques polidals de les que 
s'hagin fet fins avui, si mes 
no amb carácter 

complementan . Aquesta 
complementarietat temem que 
siguí entesa per alguns com a 
sinónim d' auxiliar deis 
Cossos i Forces de Seguretat 
de 1 Estar. Tant de bo ens 
equivoquessim. 
Des a aqüestes pagines i 
amb la prudénda a que ens 
obliga l'experiénda viscuda 
hem de dir que no quedará per 
part de la UPC la 
col. laborado en tirar endavant 
la Polida Autonómica. Pero 
aixó será sempre i quan per 
part del Departament de 
Governadó i de la DGSC es 
garanteixi el diáleg i se ns 
demostri la voluntat de posar 
soludons ais problemes que 
afecten ais Mossos 
d'Esquadra. Insistí m en aixó. 
Sense una veritable llibertat 
sindical, que passa per la 
celebrado d'Elecdons 
Sindicáis será difícil la 
col. laborado de tots aquells 

?ue integrem la Unió de 
olidadeCatalunya. 

Benvingut l'acord... pero no 
ens adormim perqué potser 
encara ni som a temps, en cas 
contrari, el futur que ens 
espera no será gaire 
engrescador, será mes aviar 
fose. 
L'acord, i acabem aquí, no ho 
éstot. 

Ü.P.C. 



ELS ACORDS PUJOL-CORCUERA: 
CADA VEGADA MES LLUNY D'UN 
MODEL CÁTALA DE POLICÍA. 

El mes de maig de 1985, el 
conseller de Governació, Macla 
Alavedra, presentava al Parlament 
de Catalunya una proposta de model 
de Policía de Catalunya, fonamentat 
en el paper que la policia 
autonómica i les policies locáis 
havien d'exercir com a cossos 
básics de seguretat en els 
municipis catalans. 
Els Grups parlamentaris várem 
expresar el nostre suport de 
principi i els nostres temors sobre 
si es portarla a terme. Federació i 
Associació de Municipis, i sindicats 
policiacs varen manifestar també 
el seu acord. 
Pero ben aviat els dubtes es 
convertirien en certesa que el camí 
escollit peí Govern de la 
Generalitat no sería aquest: la 
discussió i aprovació de la Llei de 
Cossos i Forces de Seguretat va 
expressa l'existéncia d'un pacte 
PSOE-CIU que dibuixava un model de 
policia dissenyat peí ministre 
Barrionuevo, que ben poc es 
semblava al discutit al Parlament 
de Catalunya. 
Ara n'hem tingut la segona part: els 
acords confeccionáis peí conseller 
Gomís amb el ministre Corcuera 
han estat presentáis com un gran 
trfomf, quan en realítat 
constltuelxen un nou i greu pas 
enrera. 

A canvi d'unes promeses de 
financament i d'algunes concesions 
gairabé anecdótiques, els mossos 
d'esquadra son condemnats a 
assumir la vigilancia de les 
institucions penitenciáries. I el que 
té de greu aquesta opció és l'oblit 
d'altres possibilitats, entre elles 
la mes important : el desplegament 
territorial. 
Amb pocs recursos humans i amb 
una decisió política que apunta cap 
a altres objectius, la policia 
autonómica es troba condemnada a 
vigilar edificis i presons, restant 
marginada per molt de temps la 
necessária presencia com a policia 
básica en municipis i comarques. 
A mes, la major part deis acords 
resten en mans d'una inoperant, 
discutida i discutible Junta de 
Seguretat de Catalunya, organisme 
des del qual els representants de 
l'Administració central poden 
bloquejar qualsevol iniciativa de la 
Generalitat. 
En definitiva, el president Pujol i 
el conseller Gomis han fet un mal 
negoci. La 1 lástima és que qui en 
pagará les conseqüencies son els 
mossos d'esquadra, i mes enllá tots 
els ciutadans de Catalunya que 
creuen en un auténtic model 
nacional de policia. 

Rafael Ribo. 

President Iniciativa per 
Catalunya. 



COMPLEMENT NOVOL DIR SUBSTITUCIO. 

L'acord recent sobre la policia autonómica, 
signat entre el govern cátala i l'espanyol, ha 
estat presentat a l'opinió pública com un 
"nou" éxit de la gestió política convergent a la 
Generalitat. En realitat, pero, aquest acord 
només pot deixar satisfet qui, préviament, ja 
hagi trobat suficients les funcions actuáis del 
mossos d'esquadra 1 el marc legal on aqüestes 
han de desemvolupar-se. Per primer cop, 
pero, grácies a aquest acord tarda 1 dolent, ja 
sabem amb claredat, qué tenim i fins on 
podem arribar, amb el govern actual, en 
materia policial. 
CIU ja té acord: l'acord que ha volgut, el qual 
no pot anar mes enllá de la llei de cossos i 
forces de seguretat de l'estat, votada a Madrid 
per Minoria Catalana i que és una veritable 
tenalla a l'acció de la policia de Catalunya. No 
tenim mes, dones, perqué ni aleshores, ni 
ara, CIU no ha volgut mes. La situació actual 
és, en conseqencia, el sostre máxim a qué 
podem aspirar, mentre la majoria de la 
població no aspiri també a canviar aquesta 
política de rebaixes. 
La custodia de les presons, l'accés ais bañes de 
dades, la creació d'una unitat d'intervenció 
inmediata o la possibilitat d'augmentar el 
repertori armamentístic, son aspectes 
positius no negligibles, alcats novament com a 
triomfs espectaculars assolits, pero que 
distreuen de l'únic objectiu important: que la 
policia de Catalunya siguí la policia a 
Catalunya. I per a aixó, cal un pía ambicies de 
substitució progressiva deis CFSE, fins a 
limitar les seves funcions al nostre país a les 
estrictament extra 1 supracomunitáries, les 
quals, d'altra banda, també podrien ser 
exercides, per delegació, per la nostra 
policia. 
Pero els acords ara sígnats, de tot aixó no en 
parlen, perqué les forces polítiques que els 
han fet possibles ja hi han renunciat a 
Vavancada. No parlen d'un model de 
substitució, sino d'un model complementar i , 
comdemnant d'aquesta manera els mossos 
d'esquadra a un paper secundan, ornamental, 
estétic, com de complement prescindible de 
qui exerceix, de veritat, les funcions de 
seguretat ciutadana i n'és identificat com a 
protagonista per la societat: la "policia 
nacional" i la "guardia civil". 

El mateix increment en la dotació de mossos és 
alhora, una victoria pírrica ja que el 30% del 
seu creixement está condicionat a la vigilancia 
deis centres penitenciáris i al trasllat de 
reclusos. Tindrem 1500 mossos mes, pero 
tancats a la garita o al furgó. I será aquest el 
primer i únic eos civil de l'estat que 
custodiará presons... 
I aquesta cárrega competencial, a canvi de 
qué? Ni tan sois a canvi d'una parcel.la tan 
simbólica, com obtenible sense trasbalsos 
legáis: tránsit. 
Durant mesos, la Junta no s'ha ajuntat, i quan 
ho ha fet ha estat no pas per coordinar l'acció 
policial a Catalunya, sino per fiscalitzar, 
limitar i , en definitiva, impedir el 
desenvolupament de les funcions de la policia 
autonómica. 
La manca de perspectives reals, a curt i mitjá 
termini, está duent el eos de mossos 
d'esquadra a una situació d'asfíxia interna. 
Sense poder fer de policia de veritat, en una 
concepció moderna i democrática, amb un 
desgavell en la jerarquía de comandaments 
(sense inspector, nomenaments pendents o 
provisionals, etc..) a l'espera d'unes 
eleccions sindicáis que no arriben i sense 
facilitáis per desenvolupar-hi una activitat 
sindical regular, avui, ser mosso d'esquadra a 
Catalunya no té altre futur que la garita, la 
porteria automática a les dependéncies de la 
Generalitat o la vistositat estética a les fires 1 
festes majors de municipis convergente 
I será així mentre hi hagi a la Generalitat qui, 
en comptes de governar. és a dir, exercir el 
poder polític des de la sobirania, s'acontenti, 
tan sois, amb administrar. I, el que és pitjor, 
ho faci malament. 

üosep Lluís Carod-Rovíra. 
Diputat. Portaveu parlamentari 
d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

Nota de la redacció: 
Esperem poder publicar en el proper número 
l'opinió de CIU , PSC i de l'Administració, 
respecte ais Acords General itat-Govern 
Central. 



IRIBUNALE5-SUCESOS 

L l e i d a . — £ 1 s i n d i c a t o U n i ó n d e 
Po l ic ía de C a t a l u n y a ( U P C ) d e n u n 
c i a en la rev ista " L a C a n t o n a d a " las 
p recar ias c o n d i c i o n e s de las d e p e n 
d e n c i a s q u e o c u p a n l o s M o s s o s 

d ' E s q u a d r a , en e l n ú m e r o 3 de la 
c a l l e L l u í s C o m p a n y s d e L l e i d a , 
d o n d e r e a l i z a n sus tu rnos 18 M o s 
sos, c i n c o cabos y u n sargento . Por 
su p a r t e , e l d e l e g a d o t e r r i t o r i a l de la 

G e n e r a l i t a t , R a m ó n A l a r i a E s t e v a de 
M o n c r , r e c o r d ó que estas ins ta lac io 
nes " s o n p r o v i s i o n a l e s ya q u e m u y 
p r o n t o las d e p e n d e n c i a s se t ras lada
r á n a la c a l l e B o n a i r e " . 

En una revista que edita el sindicato Unión de Policía de Catalunya _ ^ 

Denuncian el pésimo estado del 
cuartel de los Mossos en lleida 

Javier Rico» 

Para el Sindicato Unión de 
Policía de Catalunya las preca
rias dependencias que ocupan 
los Mossos d 'Esqnadra de 
Lleida, en d número > de la 
calle Uní» 
indigna* de i 
de l a s e g u r i d a d p é b l i c a " 
según te denuncia en k revista 
"La Cantonada". Estas instaia-
ctoott , habitadas por U Mos-

mas desde hace más de dos 
anos, cuando fueron ocupadas, 
según mani festó e l p rop io 
delegado t a n tonal de la Gene
ralitat de Catalunya, Ramón 
María Esteva de Moncr a este 
diario. 

sOnsmayuoa 19*0 

Esteva mostró su sorpresa 
ante esta denuncia que liega, 
según dijo» "cuando se está tra
mitando el expediente de las 
obras, aprobadas recientemen
te, p a n rehabilitar el nuevo 
edificio de la calle Bonaire, 
que podr í acoger hasta 100 
Mossos", Para e l delegado 
territorial las quejas eran com
prens ib les hace dos anos, 
"cuando no se sabía nada del 
nuevo inmueble y el futuro de 
este colectivo no estaba claro". 
Las mismas fuentes asintieron 
en el hecho de que pane del 
mobiliario pueda estar desgas
tado después de dos años de 
funcionamiento, aunque consi
deraron que, pese a la incomo
didad de habitar unas depen
dencias en una segunda planta, 

en el edificio se dispone de 
| todo lo necesario. 

Esteva señaló además, res
pecto al reducido espacio de 
estas dependencias, con un 
despacho, dos oficinas, vesti-
dores, dos lavabos con ducha, 
un archivo, una pequeña celda 
y una sala con televisión, que 
esta distribución es más que 
suficiente si se tiene en cuenta 

que nunca suelen coincidir 
más de ocho efectivos policia
les en el inmueble, debido a 
los diferentes turnos de 8 
horas que cumplen los Mossos. 
Asimismo, por la noche sólo 
hay dos personas de guardia, 
una de las cuales se cuida de la 
emisora, mientras que la otra 
dispone de televisión y sillones 
para descansar, sefúu di jo 

TRIBUNALES •SUCESOS 

Consideran que viven y trabajan en una situación de 'clandestinidad"' 

Mossos de Lleida critican a 
Esteva por "indiscreto" 

U e i d a . - Loa Mocaos d*Ea<a*adra 4c U e i d a han i inmnciaáe , 
a través del sindicato U n l é 4c Pattcis 4c Catalunya, las «atan 
a — di d a n t a 4c habitabil idad de la sede, «Meada — 1 ajjaana» 
J 4c la caHc U n t a Cncapnnya, "ene es mas acopia 4c la clan
destinidad ajan 4c m osera* 4 c policía en democracia". En ct 
mismo coeannkade. se crit ica la "falta 4c discreción" 4c l 
¿«legado terr i torial de la General i tat , a rala de ana «eclaracie-

Mnr ia Eatcvs 4c M o n c r b i s * a S E G R E . 

ISsg Hace 4 años que 
denuncian el 
precario estado 
de su sede 

En el comunicado de la U n i ó 
de Policía de Catalunya, elabo
rado a raíz de unas declaracio
nes que el delegado territorial 
de la G c a c r a l i l a t , R a m ó n 
Maris Esteva de Moncr, hizo a 
SEGRE sobre el estado actual 
del edificio que ocupan los 
agentes en la calle Lluis Com
panys, los Mossos entienden 
que el delegado se fue por la 
"tangente",*ya que en los últi
mos cuatro " J a i el sindicato 
viene denunciando lm preca
ria» condiciones de habitabili
dad que padecen, habiendo 
conseguido solo que "se cam
bien los cristales rotos y se 
pinte el inmueble". 

Los Mossos, según se dice 
en el comunicado, son cons
cientes de que el traslado al 
nuevo edificio de Bonaire no 
se va a realizar antes de un 
ano, por lo que tendrán que 
soportar "las malas condicio
nes 4c una sede mas propia de 
la clandestinidad que de un 
cuerpo de policía en democra
cia''. E l ochenta por ciento de 

los Mossos de Lleida pertenece 
a este sindicato, que critica 
también la (alta de discreción 
de Esteva "por haber facilitado 
todo lujo de detalles sobre el 
número de efectivos de los 
Mossos que están de servicio 
durante la noche". Se pregun
tan también que habría pasado 
si estas man i fes i aciones Iss 
hubiera hecho un agente, a U» 
que en la Escola de Policía de 
Catalunya "se les enseña lo que 
es la discreción profesional". 

Ramón Esteva de Moncr 
dec laró a este d ia r io (ver 
SEGRE del día 23 de abril) 
que los Mossos de L l e i d a 
tenían todo lo necesario para 
poder trabajar en la sede que 
ocupan. Respecto a los mue
bles de que se dispone en estas 
d e p e n d e n c i a s , el delegado 
señaló que estaban desgastados 
tras dos años de funcionamien
to, cuando toa Moaam aaegu-
ran en el comunicado que nin
guno de ellos era nuevo, cuan
do se habi l i tó este edificio 
alquilado. 

. tUtt 1 _ 
Esteva, a no ser que haya asgan 
imprevisto. El delegado tero- * " 
torial, que dijo desconocerás 
fecha en que se iniciarán tas 
obras del nuevo edificio, recal
có además que la limpieza éc 
las instalaciones actuales b 
rea l iza cada d ía la miasaa 
empresa que se encarga aV 
estos menesteres en la Delega
ción Terri torial . 

Els mossos 
reiteren la seva 
denuncia sobre 
els locáis 

L L E I D A . - Els mossos 
d'esquadra de Ueida, un 
cop mes, arran de lea 
declaración» del delega! de 
la Generalitat de Catalunya, 
denuncien les males condi
ciona d'habitabtUlat dría 
locáis que ocupen al carrer 
IJuls Companys, degul a la 
situado de provislonaliuii. 

La Unió de Policía de 
Catalunya lamenta, en un 
comunica), que el delegut 
desconegut que aquesl íet 
s'lia denuncia! en diverses 
ocasiona i "I unte que sha 
aconscgull es que es can-
vieasln els vtdres Irencats 
de les finestres i pjntessin". 

També están disgustáis 
per la "manca de discreció 
del gelegat en donar detalla 
del nombre d'efeclhia deis 
mnaaaaj d'esquadra que fan 
servéis a les nits a Ue i 
da". Els mossos d'esquadra 
recumanen que el delexat 
s'assabenti del nombre 
exacte de policies "com 
també de quines son les 
funciona que leñen encono-
iiuuuKles, que son mes que 
no pas veure la lelevisió i 
descansar en les buta
ques". 



ARSEL DE LA BANDERA DE 
L'HEMICICLE. 

Ea divtrsts ocasioaí, i podía 
dtmostrar-ao, ti aostr* íiaikat a* 
«Vistíoant 1* ítgurttat 4*1 
Parkatat di Cataluay* i ai» ao ba 
trames A diítr«ats ú:t earrtcí it k 
Dirtecío Gtatral d« Btgwtttt 
Ciutadaaa. Abas It k 4ts*p*rie¿6 
4* k biadtr» catakat * rn.ua 4t 
mimbres It k Crida, ja 
coaíidtrivtm «.ut k sigurttat dt k 
««mil* Itgííktiv* catakaa «a 
llvay d« str k a,ut li eorrtípoadria & 
AtUtíta Iastitueió i oa tk Mossos 
d'Es«,u*4ra sóa poe mts f«t ua 
tltmtat dteoraiiu juat amb ti forjat 
dt k porta principal d'aeets & 
l'tdifici. Elí mosíoí aomts 
s'«aearrtguta it k stguretat 
ttttrior d* l'tdifki doaat fvt ( t i 
íattrior st'a taearrtg* ti propí 
stnni 4'ordre 4tl Parkatat ( vturt 
ks dtelaracioas 4*1 Coaíisari, 
stayor Crutlk * "El País", 
(20/4/90). Ptro lo tí tk a o SÍ os 
íabta jue atutít propi s trvti 4'ordre 
4tl Parkatat sóa tk untes 
d'aa.utít - aab tot ti rwptelt ea) a 
tlk - i w bta ckr «.ut ao tí tracta 
dt profissioaals 4t k stguretat, 
coa tampoc ao ao sóa tls stus 
caps. Dts d'a«.utíttí pagiatí 
4ta«Ma rigor i strioiitat «a *«,uist 
ttaa. No ts pot JÉixir k stgurttat 
It k Cambra «a anas d'ua Cap It 
Stnni «.ut A mis a mis d'taearregar-
se dtls ujdtrs 1 wrftrs ti «.uaraat* 
fuacioas mis, cap 4'tlkí 
rekcioaadtJ aab k stguretat It lts 
ptrsoats ( diputáis, íuaeioaarií,...) 
idtkpropkiaítitueió. 
Esptrem «vt " a «ui eorrepoagui" 
a'aagi prts boa» arta I* k Hitó i 
«.ut ao atribi ti i k «a «.ut aaguta 
It katatar ítts ats gnus «.ut ao 
fas k dtsaparieió d'ua* baadtr*. 

LA SOCA: TAQUHLES SI, 
VEHICLES NO, 

Ea ti aúatro aattrior dt auaeiavt m 
k maae* It "taauilkr i d'ua 
vtstuari digat ptr tls MOSSOÍ 

DDIg2Mf2J(S2Zi 

d'Es«.u*dr* dt stiaatí * k Prtsó dt La 
Roe*. Taabt dtauackvta a.ut 
tacita ao s'bavk dotat It cotias 
camufláis ptr ais dtspkcamtats p«r 
* tftctvar tk relk us tatrt Baretloa* 
i L* Soca Doacs bt, ja ttaia 
"laauilks" ptro ta etavi ao ttaia 
tk cotas camufláis. 

El ttair eotxtí e*a vfkts ptrattii 
ua* aajor dís crecció i stguretat * 
l'aora itk Itspketatatí. Voka 
rtcoritr t,vt l'tattrior Dirtctor 
Gtatrtl, Fruactie Gordo, * l'aor» 
4'iawkr-st ti ttrvti It LA Roen tí 
aostii ptrtldarí %. vqmx*. pttició 
l«k siaikats i «.vt 11Svidírtetor 4t 
Polkk ta «oavtrsts atatiafvdtí 
«ai rtfrtítattatí dtl aottrt 
siaündt í'txprtíík ta tk aattixoí 
ttratf. Ea etavi, ti Comisítrl, 
stayor Cnulk f«aa st li pkattja ti 
ttaa tas tig*í «.vt ao utk 
atetístri «.vt ti dtspkíMatat «s fts 
ta vtMeks euavfkts i ao ta 
eotms pttnúk. Bt, tsptrta «.vt ao 
tí produeixi ctp iacídtat 
katatibk i fM ao anjuta 
Stsurtr «.vt "pussi rts" - «os* 
babiíval ta tfiMSt pus - ptr 
Íolucioatr «q,atst ttmt. 

SELECCIó PES ALEMANYA, 
RIGOR, SI US PLAU. 

Q*aa tí coavock ti coaews ptr n 
ítltccioaw sis atakrts dtl Cos «a 
MOSSOÍ d'Eí«.vadr» ptr tssistír *. «a 
«wstt t, Akatay» It foraMió dt 
moaítors ta t*caia.u«s d'iattrvtaeló 
iati-*vabti, aoks It aostkrtí 
ttaka l'típtfaac» dt «.vt «1 
proctliatat * íts/wir ta k stltceió 
ítrk striós. Fórta btíttat 

ki 

iaftavs. Coa aoks It vosakrts 
ítlrtu, iakklatat tí stkcejoa* a 
ÍÍÍ eomptays coa rtsalttit dt ks 
provts stltctivtí. Lts bastí 
eoattapkvta coa t motíu 
d'íxclvsió fiatl «"altpta d'iavtsts 
ítlteeioatís, ksioatr-st o ao 
iattfnr-st ta ti procíi 
ftatrtatatat prtvi a aatr a 
Akaaafa. Doaes b«, «a ats 
Itsprts 4'iaw tstat stItecioatt, «a 
Itk compnays,Y» ftr-at t»los ta 
k Dista fíatl, k «.val ao 
eoattapkvta ks basts It k 
eoavDcttóría, i ta ti stv Uoe s'M 
posa a «a akrt. Ho etkbrta ptr 
mvtít larrtr eoapaay i bo 
katatta profmiaatat ptr l'altrt i 
ptr totí tk atabrtí Itl Cos It 
MOSSOÍ d'£s«v*ir*. Es katitabk 
a«.vtsta aaaea It striosiut i dt 
rigor i taabt k ataca it 
coorenaeio Itaoítrala ptk 
eoaaakatats - sigvia po&ks o 
Itl Cos - «v» ata pwtkipai ta k 
stlteeíó. El proetí ^n i'ba stjvit i 
ti «.vt tíjtmvtm strk ti pvat k 
parttaea ptr a stltccioatr ti 
ptrsoaal ta fvacíó 4'vas «rit«ris 
ekrs, dtfiailí i Irtaspartats, i ti 
«.ut tí taat o a i s importaat, aab 
igvjJtat d'oportuaitats ba tstat va* 
dtsil.lusió ao aoats ptr al 
«oapaay «.vt ba tstat «wlós 
riaalatat siaó ptr a k rtsta dtl 
Cos. Posa ta va* sil vació 
fiastt/vrttat proftssioaal a aavtllí 
«.vt baa aaat fiatlatat a Akaaaya 
doaes ta «.vjQítvol moaeat podta 
str objtett d'iaprovitsació i 
d'irbitrarittat i str «aavkts it Uoe 
it strvti. El «.ut mví dtavacita 
pot ftr iabtar a aoks atabrts itl 
Cos it si prtstatar-st o ao a eobrir 
vaeaats doaadts ks eircuastiaeits. 
"Prtstatar-st a «a eoacurs ptr a 
fui? si itsprts faa ti voka t Us,.." 
tas eoatttava l'altrt Ik «a 
eoapaay. 
Si ts vol eoaptar aab k 
ool.kboraeió itl ptrsoaal itl Cos i 
aab k stva jwticipaeió ta tvttaak 
eoavoettorks eal «.ut priatr ts 
Itaostri ti rigor i «v* ao «s jagui 
a i saabkgtat . 

http://rn.ua


DANIEL ALZINA, EL MOSSO DESCONEGUT.-

El día 21 -4-90 el diari EL PAÍS publicava, sota 
el ütol de "El síndrome del emigrante. Un 
catalán cargo de los Mossos abandonó su 
empleo en la Policía Nacional al sentirse 
aislado", una entrevista amb un suposat 
Caporal deis Mossos d'Esquadra anomenat 
Daniel Alzina. Després duna laboriosa i 
exhaustiva recerca de l'equip d'investigació de 
LA CANTONADA hem pogut comprovar que 
no hi ha cap membre de la Policía Autonómica 
de Catalunya amb aquest nom. Ens sorprenen 
algunes afirmacions que es fan a 1'article, per 
exemp 1 e, es diu que el protagonista era aspirant 
de la II Promoció, a Molfet, i que cobrava 
45.000 pessetes quan es de domini public que 
eren 55.986. En ti, no ens volem allargar mes 
perqué no entenem com la Direcció General de 
Seguretat Ciutadana no ha sortit al pas del tema 
mitjancant el seu responsable de premsa, a no 
ser ... A no ser que es tracti d'un altre aspecte 

de la campanya promocional per la futura IV 
Promoció. 
Reconeixem que el contigutde lentrevistaés 
entranyable, fins-i-tot entendridor per ais mes 
nacionalistes. Es com re escriure aquell capítol 
bíblic del fill pródig que torna a casa. Pero 
potser seria mes real que es publiques la 
historia d aquella gent que s' apunta a Mosso 
d'Esquadra per la il.lusió frustrada de 
participar en un projecte que havia de ser de 
futur i que era la creado duna nova polida, 
catalana i democrática i la d'aqueils qui volien 
fer-ne de la polida la se va professió, fins a 
ubilar-se. Pero aqüestes siscentes histories 
>ersonals sembla que no interessin tant. 
)es d'aquestes pagines proposem serigeixi a 

Valls un monument, en el qual digui: " AL 
MOSSO DESCONEGUT", tot precedint un 
fragment d'aquella caneó que cantava l'Emili 
VendreU: 

" DolcaCatalunya, 
patria del meu cor, 

3uan de tu s'allunya, 
' enyoranca es mor". (L Emigrant) 

-i u n í - i 
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24/CATALUÑA 
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EL VÁlS. libado 21 de abril de 1990 

El síndrome del emigrante 
¡ Un catalán, cargo de los Mostos» abandonó su" r •: 
• ymplft? en la Policía Nacional al sentina aitlpftfr *.'"" 

AE^flf rL'oi. 1 nr»írnj 
¡ D M M A M M se 30 I I H , M m polida wm m cantéale mey jm/tka-
; Un tefe** **í* O M «a d C w > t Nadsaa11* Paüda, M k asentí 
• U * Í a . y W i t ^ c M J t > w h n i i ^ H i < á * i i w i . i r , r U l 4 k . 
• evese'sada +m k ría a* argeada. Teda aue e*a el aejetive ea presa»'< 
I u m i k M ^ W * MtftatarU i« leí M M M « 4 1 « I M ^ > , Dui<l fri> 
! *U a •••Mar ÍMM aam esa k taka rUelMas as "secase* " " 

— ^M ^—.^ • - • l — » » i M , » ^ M mttjm ^ « *<—« g ' i • • • • i m i n 
«t Vlc, >l M V rUmlt i* flüiu i» ttru M U Afcm otra •!.' 
4aUt <•* Mba, <Uu ét f¡—— t • " • » • h u M u M «•*»• *• H 
••ir í. - ^-- ' —'-- . , • . i - V> -v>> / > ' 

do«UiupMcU.d. a# Alzio» fue POÜCU BQ1B pudo 
> • cafe/mera. No lenta U atreeloasaa Coauaarta da 

tcióa especisj. pera, Gracia. * • ..'•• 
MP r̂ita pregan llico, , Dankt u dedicó durante teur 

M dio cuenta da que uaia qua a¿oe t eaoriNr a maquinales de-
¡ dejar da ser «ai t v p p a n M atineUsdaltt esadzdlaaee. té dí- i 

padrea, que « M H ana MM atrae rijía a elloe' «a caxaUn, juiandoV 
irta hija* aa Via, • aaukacasa- aoa ta carada sorpresa; y •ibwTfr 
phearln al aseiese» nuatar aa Al- Wo.Conk>epoikiaa--ei9«;¿da_." 
eaU aa Henares (Madrid) y ti- alio* da Galicia, Aadalueía, • { 
guw al pía da letra lea aoau}oa Cánula—, aa» ai, cambiaba de* 
é | « u oompaJaerao: praaaati la laotua: ~¿¿im ka aablabá aa c v *-
ia*crip¿ióa j aa awa aaapvat. laUa cuando qoaría qua aa an/**. -
Uta aprobar laa pniaaaa parU- daraa*, racaarda fiando, La rala»* • 
aaataa, pudo iojntaaf aa ia Ea- doaquaauatuvoooaa&oalaca- ' 
ei*«la aa Foíicía aa Sccovia, paaa Sfica da Épaaaaaai "rUaiauaU, 
a la iakiaJ raaiataawia fiaiiHir. 
Taata aatoacaa 211 

io qua caaaU a* « ajoa tcaa al da 
' Zaaaara al da Luco. Sol» quada 

ron a la perfección: el comisario 
curto un viernes la solicitud de 

• excedencia por la vía de urgen-
¿, da, un dia después era aceptada 
. y ai cabo de dos diaa se presenta-
' ba a !*J pruebas para acceder a 

loan 

Quito tar pálida aa parta par- al eoaatet» aura Ua paraoaaa". 
qua aatoacaa, aa I97S, aa aaia- Jaaaia lava aa aolo roca, «Arma, •aihtoan. Adaaiia, cuando na
tía» probkaaaa para akgjr plaza. Uaa vas laUroadto para qua ana 

, ata aiofua awoavaoiea- pareja presentara ana denoada ticadea au pareja pras 
te. Su desriasdo a >araaloaa: 'Si aacaUUa.B 
no aubóra sido a < ao au habría Aqoal dia ara Sane Jordi. 

Miory 
di» hacer*, relata B. no lopo-

ocupa ahora al puesto da loipec-
Hls» aataaticoa amiios y lor kie da Drniinriei aa la CaaaV 

"vardadetoa oompafieroa*. aua- sarta da Mcaorsa. Aiüna athbu-
qua da (orna paulaÜM M k A» ya su ocuioa a b qua el Uarna 
formando «a vacio. Trota la laiueltunaoU aj aladróme del 

camisa y corbau a jueao da u> seasactóa da pravitlooaltdad, eaUpaoU: *M»H ajalandoy af 
aoe verdes. Sa pina aa cumplió y coas» al mi paso por la pottda taba desplazado. Posiblemente 
sneaes después amaba wabajaa- Atara uasporai. No aataba aa aa sa» la provocaba yo auaano. No 

mwaaiid» Y* no quería esta-
bJecerma «a Ma4rída, «aplica 
ahora ea aa aaiparho. venido 

hacia vida todal". A asa teñen-
cida da aoladad. sa sumo lucio 
otra poderosa rezón: el amor qua 
k fu» aurgiendo hada su profe
sión, qua aa premió ooa la opor
tunidad que tuvo da ascender, 
aunque laconscicntcmenta re
chazo «I subir da •scaJaioo. fu* 
entonces cuando varios compa
ñeros k animaron a marcharsa a 
loa Mostos d'Esquadra. 

Sus coaipeAero* k antendie-

Doblar el sueldo 
Ingresó en la Escuela de la Poli
da Autonómica y durante nueve 
meses cobró 45.000 pesetas, la 
mitad da lo que perdbía en la po-
acta. "No ene Importó empezar 
da cato, porque entonces era sol
tero y y t no era una carga para 
mí familia, que se alegró al pasar-
n i t l o t mnesar", explica. 
' Fue destinado s la Comisaría 
da Menores, que empezó a fun-
daoar el mismo día que vistió el 
oni&rmc azul" De (bordando op
timismo- a raudales, a Daniel no 
le afectan lo mis mínimo los pro
blemas del despliegue de los 
Mossos d'Esquadra: "Era una 
realidad y estaba seguro de 'que 
algún dia se solucionarla. Así, 
además, gozamos de más tiempo 
para perfeccionarnos. Es apasío-

' nenie ver cómo un nuevo cuerpo 
nace", argumenta Daniel, quien 
atribuye los roces entre las dos 
instituciones a los políticos: "Los 
de abajo, nos entendemos a las 
sail maravillas". 

Descmpcfló de forma tan 
brillante su trabajo que se pre
sentó a un concurso de méritos 
y fue elegido caporal (cabo). Y 
ha doblado el salario que perci
bía en la policía. Cobra un suel
do que roza las 170.000pesetas. 
Ahora Incluso asiste a reunio
nes sobre la Comisión de Segu
ridad de los JJ OO en represen
tación de }a policía autonómica 
yparticipa en tareas de organi
zación. 



Canaat 
La primera promodó de 
Policía Autonómica (altrament 
denominada" de Pearson"), va 
sortir de 1' Academia i va hava
de carregar amb el pes de tot 
el que representava alió en 
aquell moment. Va patir totes 
les consequéndes de ser el 
que era, la primera promodó, 
és a dir, LA PROMOCIO 
EXPERIMENTAL. 
Quadrants incoherents (en els 
que no ni existien els dies de 
festa), "dobletes", dotzeñores 
de servei, boraris incontrolats 
(ni ha qui va fer mes d'un mes 
de torn de nit), etc. ,peró tenien 
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al seu favor una cosa molt 
important: Ganes. Ganes de 
fer les coses i de fer-les bé, 
asumint en tot moment el 
paper que els ni va ser 
as signar sortint d' Escola. 
La segona promodó ("de 
Mollet"), va ser una altra 
cosa. Van sortir de 
1'Academia convencuts que 
eren "d'Élite" (250 triats entre 
10.000, no és "moco de 
pavo"), a mes va haver qui es 
va encarregar de fer-ho creure 
(particularment, pensó que 
encara ni ha qui s'ho continua 
creient). Aquesta es podría 

s i desinfláis, pero 
denominar: LA PROMOCIO 
DE L'ELITE (o de l'época 
d'atur, que és Túnica 
explicado que se ii pot donar 
ais números mencionáis). 
Quan van sortir, encara 
quedava alguna "reliquia" del 
que havien passat els de la 
primera promodó, el cas mes 
dar, un quadrant de set 
escamots en el que només ni 
havia un cap de setmana de 
festa per dos de treball, 
aquests dos amb el seu 
corresponent "doblete" ¡és 
dar!. Aquesta promodó 
també va sortir de 1 Academia 
amb moltes ganes de treballar, 
de fer coses posirives per tal 
de canvíar la imatge de la 
Polida, i tot i que els nou 
messos d'Escola no van ser 
tan profitossos com es creía, 
tampoc va ser un desastre. 
La promodó que actualment 
és a Mollet (la tercera), tot i 
que ens trobem al mes d'abril, 
la desconeixo. Aixó si, no 
han fet cap práctica amb qui 
hauran de treballar a partir del 
proper juny (si no es canvia), 
pero han practicat amo 
Polides Locáis (potser el 
nivell és mes alt), i com a 
minim ja saben qué és portar 
1'uniforme peí carrer, el que 
hagi tingut sort sabrá com 
s'actúa ( si mes no, com han 
actuat al seu costar) i com 
fundonen les grues 
munidpals (molt útil tenint en 
compte que a la Direcdó 
General no funciona aquest 
"servei''). Aquesta la podriem 
denominar la PROMOCIO 
TECNOLÓGICA, perqué si 
ni ha alguna cosa que si 
sabrán, és Informática, 
Conducdó pelillosa, Anglés i 
d'al tres. La conducdó 
pelillosa i 1'Anglés... passi, 
pero la Informática ?. Que 
preguntin al Mosso que ni ha 
davant de la porta de Palau o 
Parlament si ii serveix per 
alguna cosa (tret d'afers 
personáis). O és que tota la 
promodó haurá de passar a un 
banc de dades ?. 

aab rao . 
M'agradaría preguntar ais 
responsables, si algú sha 
pres la molestia d' explicar a 
aquests nois el que es 
trobaran veritablement, i si 
han previst alguna 
assignatura, on s ni hagi 
pogut mesurar i índex de 
"Padénda" (molt útil quan 
has d' aguantar alguna persona 
que et parla d' alguna cosa que 
no t'interessa gens), 
"Efectivitat" (que encara ens 
en falta a algún que altre deis 
qui som dins),"Serenitat" 
(que sempre es perd en els 
moments mes interesants) i 
una bona dosi de "Má 
esquerra", tan útil en 
moments agobiants. 
La primera i la segona 
promodó, ja han vi si passar 
per la Direcdó General, un 
seguir de Directora Generáis, 
Caps del Cos, Subdirectors, i 
d'altres carrees administrarius 
o no vinculáis directament 
amb el fundonariat, cosa que 
les primeres vegades, donava 
un cert ánim i fda creure que 
potser les coses aniñen miflor 
amb uncanvi d estructura. 
Vden que aixó no ha estat 
possible (almenys fins ara), la 
postura mes adient actualment 
semblar ser la de Treballar, si 
pero, només el mes just", 
després de tot nosaltres som 
els umes supervivents 
d aquesta guerra, i 
continuaran cobrant el 
mateix. 

üa. R"omoció 
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RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ 

L'article 59, (apartat 1 lletra e) del Reglament General de Policia d'Espectacles 
Públics i Activitats Recreatives, estableix que per teñir accés ais locáis públics 
s'hauran de complir els requisits que l'empresa tingues com a condició per reservar 
el dret d'admissió. D'aquí es dedueix la possibilitat que teñen les empreses del sector 
de poder reservar el dret d'admissió mitjancant la col .locació de cartells situats en 
llocs visibles i fent constar, amb claredat, els requisits exigits, tenint en compte 
sempre el Principi d' Igualtat que s'estableix a l'article 14 de la Constitución per tan 
aquesta reserva no pot ser discriminatoria per qualsevol condició o circunstancia 
personal o social. Així, son dos els principis ais quals es troba sotmés el dret 
d'admissió: 

1.- La publicitat inexcusable, 
2.- La igual tat en 1 'aplicació deis requisits exigí bles. 

Només en aquests dos principis es pot admetre 1'esmentada reserva del dret 
d'admissió. Un cas apart son els anomenats "Clubs Pnvats", denominació errónia, 
que correspon amb la figura de les associacions (culturáis, esportivos, etc..) en les 
que es prohibeix 1' accés ais no socis. 
En aquests casos s'ha d'entendre que existeix una associació que esta legalment 
constituida, amb estatuts reglamentaris i inscrita en el corresponent Registre 
d'Entitats Jurídiques. En cas de no ser així s'ha d'entendre que es tracta d'un 
establiment públic. 

Pero, ni han locáis que tot i estant donats d'alta com una associació legalment 
constituida, gaudeixen de certs establiments de molt dubtosa calificado de 
"priváis", donat el seu carácter públic i que en aquests s'hi pot accedir, sense cap 
mena de justificado que acrediti que son socis de 1' esmentada associació. 

De totes maneres, els clients afectáis sempre podran devant la negado d' accés a 
l'intenor de l'establiment, requerir del titular la presentado del Full de 
Reclamado, que d'altre banda deurá de ser-li facilitada d'una forma obligatoria, 
podent en els mateixos formular la reclamado pertinent. 

En cas d'una negativa a facilitar els Fulls de Reclamado el procediment a 
seguir és el de la denuncia administrativa o judicial si es considera que s'han lesionat 
els drets que marca la Constitudó en el seu article 14 (Principi de Igual tat) 

El que resulta evident és que a l'actualitat la normativa legal vigent sobre 
aquesta materia és escasa i poc concreta, peí que resulta difícil i problemática la 
seva aplicado a la practica diaria, produint-se abusos per part de les empreses que 
actúen d'una manera totalment indiscriminada en front a les persones que volen 
accedir a aquests locáis públics, i que veuen limitada la seva llibertat d'actuació i de 
moviment, per una opimo totalment subjectiva de la persona que exerceix el control 
de 1'entrada ais mateixos. 

Des d'un altre prespectiva seria mes lógic que les empreses poguessin gaudir 
únicament el dretd'expulsió, que utilitzar d'una forma incorrecta i indiscriminada 
el dret d'admissió. 
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EL TREBALL DE LA POLICÍA EN LA PREVENCIÓ DE LES CONDUCTES 
DELICTIVES I LA INVESTIGACIÓN DE LES SITUACIONSDE RISC SOCIAL 
DELS MENORS. 

La prevenció com a eix substantiu de la seguretat consistiría en generar una 
estrategia mes general, centrada en la prevenció en el seu significat mes ampli: que 
abraca les diverses formes d'intervenció encaminades a evitar les conductas 
delictives i a pal. liar la sensació d'inseguretat deis ciutadans. 
La labor preventiva ha de comprendre tant els esforcos de prevenció social 
propiament dits, com la intervenció dissuasiva de la policía i l'actuació 
rehabilitadora. La prevenció i la seguretat ciutadana en Uoc de limitar-se a restricta 
problemática del sistema de justicia penal, exigeix ser abordat des d' una perspectiva 
multidisciplinária, capac d'avaluar la incidencia relativa deis factors socials, 
economics, educatius, urbanístics, etc. Ha de procurar-se que les principáis figures 
d'intervenció social: mestres, educadors, personal sanitari, policies, etc, tinguinuna 
informació amplia sobre el tema i donar peu a la comprensió de la importancia de la 
necessitat d'un esforc preventiu de conjunt capap d'estimular la participado 
d'amplis sectors ciutadans. El que els ciutadans demanen a 1' Administrado és una 
política en laque s'otorguí una decidida primada ala dimensió preventiva, que no 
es resigni a actuar una vegada produit el mal, sino que es dirigem a propiciar el 
desenvolupament integral de la majoria de la poblado, especialment de la inf anda i 
la joventut. El paper de la policía en aquest aspecte és tant preventiu com repressiu. 
Tanmateix, la prevenció no és exclusiva de la policía, tot i que aquesta ha de 
prendre la iniciativa per tal d'encoratjar una bona acció de prevenció del crimper 
part deis ciutadans. 
Com más a prop del públic estigui la policía en la seva tasca quotidiana millor será 

el nivell de prevenció de la delinqüéncia. Aquesta problemática és encara mes 
important quan ens referim ais infants i jo ves. Unes campanyes adequades de 
prevenció de l'absentisme escolar, la mendidtat, els malstractes, les fugues 
domiciliarles deis menors, etc..(algunas d'elles ja posados en marxa per part deis 
Organs competents de 1'Administrado amb la col.laboració de 1' Área de Menors 
del Cos de Mossos d'Esquadra i les Policies Locáis de Catalunya), contribuirien 
substancialment a un notable avanc en aquest camp. 
En aquest sentit, un menor al carrer és un nen que está inadequádament protegít i 
mal dirigít per part deis adults responsables i per al qual el carrer s'ha convertít en 
la seva estancia habitual o en el seu mitjá de subsistencia, patint l'abandó físic o 
afectiu per part de la seva familia, amb un gara desinterés per Y escola i el carrer 
com un marc d'expresió de la seva problemática social i delictiva. 
La tasca de les institucions educatives i de la Policía, especializada en aquesta 
temática, és la detecció deis casos susceptibles de desembocar en la delinqüéncia, 
posant-los en evidencia amb la major precocitat possible. Completaría aquest 
panorama una eficac investigado per detectar les situacions de risc creades per 
adults que utilitzen ais menors per les seves finalitats delictives, aprofitant la seva 
minoría d'edat i inimputabilitat penal. 



En qoín Col Neirotto tretalleS t i ? 
A l'igual que les persones els Cossos 
jerarquitzats poden estar maialts Per 
diagnosticar la m al al tía d' un Cos no es necesari 
sometre a una analisi col.lectiva a tota la 
plantilla sino observar si les reunions deis alts 
carrees i comandaments, transcorren sota 
sántomes neurotics, aixó vol dir, si amaguen 
els problemes sota la taula o anomenen 
comissions o subcomissions amb l'exciusiu 
objecte de trobar culpables per a la seva propia 
incompetencia. Perqué mol tes vegades, 
l'ineficac comportament deis membres del Cos 
no és res mes que el reflexe deis estüs 
neurotics i les fantasies deis alts carrees i 
comandaments. De Vries i Ifiller, 
investigadors de la conducta humana afirmen 
que " quan els comandaments actúen de forma 
neurótica tot el Cos es posa malalt." 
Es en aquest nivell, quan els comandaments 
han arribat al mes alt grau d'incompetencia, 
perqué respecten meticulosament la Liei de 
Rogers: Es concedira l'autoritzadó dun 
projecte, unicament quan cap deis que donen 
l'autorització pugui ser culpat si el projecte 
fracases i quan tots els que ho han autoritzat 
puguinreclamartotel mérit si te éxit." 
S han detectat cinc estils de comandament ,en 
Cossos jerarquitzats, ben tipificáisjper la teoría 
psicoanalitica: el Depresiu, l'Histríónic, el 
Convulsiu, el Paranóic i l1 Esquizoide. 

CoiDepreiiii.-
Es caracteritza per una atmósfera d'inactivitat, 
conservadurísmeiindecisió. La seva estructura 
és la duna típica burocracia. En aquest tipus de 
Cos es compleix la Liei de 
InüioffiL'orgamtzació de qualsevol 
burocracia és molt semblant a una fosa séptica; 
els trossos mes grans sempre pujen". Hi ha una 
incapacitat per pan deis comandaments per 
fixar objectius clars o estratégies per 
aconseguir-los, si n ni ha. Com no es pot 
presumir de resultáis, els comandaments 
presumeixen o es queixen de fer setze hores 
diarias (confonen la quantitat amb la qualitat). 
Pero cap comandament pot teñir tanta feina 
sempre a no ser que el Cos estigui mal 
organitzat. La frase "Mai bufa el vent 
favorablement per a aquell que no sap on va" 
te aquí una dramática realitat. Les sugeréncies 
per a un cop de timó que modernitzi les 
estructures del Cos depresiu troben una forta 
resistencia en els seus propis alts carrees i 
comandaments. Aquests comparteixen un 
sentiment d impotencia i d' incapacitat per fer el 
canvi i sospiten que no podrien 
controlar els aconteixements i s agafen 
irracionalment ais seus carrees. No els agrada 
la idea dassistir en vida al seus propis 
funerals.La curació d aquest Cos consisteix en 
un assalt al poder per part deis seus membres i 
a mes és reeomanable treure un bitilet per tal 
d enviar de viatge al geríátríc, a tots els antics 
alts carrees i comandaments,pero solament 
d'añada. 
Hm Hinrióaic-
En un Cos histrionic abunden els 
comandaments hiperactius, impulsius, 
aventuren i períllosament deshinibits. Fan 
plans de treball dispars i sense ordre.Peró 
canvien d'idea molt sovint. Tot 1'entusiasme 
que posen en un projecte, es transforma en 
presses per deixar-lo a 1 endemá. Quan un grup 
de comandaments nistriónics acaparan el 
poder, cap comandament intermig pot 
participar d aquesta "creativitat". Els acólits es 
converteixen en "pilotes" d'aquests boixos 
qué, amb fama de genis, els aglutinen al costat 
seu amb l'unic propósit de rebre les seves 
lloances. Aquests comandaments son com els 
gerros per posar-hi flors, necessiten ocupar el 
centre de l'espai per cridar l'atendó des de tots 
els angles i que tots manifestin la seva 
admirado. L' estructura del Cos histrionic 
s'ajusta a la Liei de Mengken:' Aquells que 
poden, fan; aquells que no poden, ensenyen; 
aquells que no poden ensenyar, dirígeixen". 
La terapia mes reeomanable per tal de salvar un 
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Cos histriónic és oferir a tot l'equip de 
comandaments a una companyia de cacadors 
de cerveils" perqué els of ereixi ais Cossos de la 
competencia. 

En aquest Cos tot és un ritual, es fomenta el 
perfeccionisme, es fa tot per escrit i per 
quintuplicar. Es compleix la Llei de Oeser: 
"Existeix la tendencia entre les persones que 
ocupen llocs d estacáis del Cos a ocupar tot el 
seu temps en comités i en firmar caites'. 
El Cos convulsiu és excesivament jerárquic. 
Prácticament es fa tot "a l'estil del Cos", com si 
es tractes duna gran familia . En aquest Cos 
no es premia l'eficácia sino la llealtat. Els 
comandaments no voleo ti vals sino "adietes". 
En aquest sentit els alts carrees transmeten el 
missatge ais graus intermitjos de qué es quedin 
al treball f ora de la jornada normal. Es la seva 
obsessió. No importa que només sigui per 
finalitzar l'encreuat que no van acabar al mati. 
el que interessa es que ni siguin (una forma 
neurótica de manifestar fidelitat al 
Cos). Aquests ti pus de Cossos teñen una regla 
d'or;"el seugrop de comandaments s escolleix 
a si mateix, es modifica a si mateix i es felicita 
asi mateix". 
CosP«r»wAic -
En aquest tipus de Cos regna el "deliri de 
persecució" i la "sospita institucionaiitzada". 
Tots el comandaments senten amenaces 
internes i externes contra els seus interesos, tan 
personáis com del Cos. Per defensar-se 
d aquest risc, organitzen sistemes molt 
complicáis d'informació i control. Condemnats 
a jugar a la defensiva, mai agafen cap 
iniciativa. La seva consigna és: No anticipar-se 
a res. Hi ha que eludir els riscos. El Cos 
paranóic comporta un grau de conservadurisme 
tal que no poden eludir la Llei de Brien: "En 
cert moment del cicle de la vida de quasi tota 
organització, la seva habilitat per triunfar, 
malgratellamateixa, tendeixadesaparéixer. 
Cos Esquizoide. 
El Cos esquizoide es caracteritza per la seva 
manca de lideratge. Els alts carrees i 
comandaments eviten els contactes. 
S escapo).eixen del camp de batalla per qué el 
mort no els hi caigui al damunt. Adopten 
sempre una actitut de serietat, com si 
estiguessin pensant en alguna cosa important, i 
en efecte és aixi: Sempre pensen en 1'esmorzar 
de treball o l'estratégia per guanyar al 
Monopoly al seu cunyat el proper cap de 
setmana. 
Els comandaments es defineixen per la posició 
que ocupen en l'organigrama i no peí que 

fan.Molt sovint els Cossos esquizoides es 
converteixen en enfrontaments permanents 
entre els "segundons" que lluiten per cobrir 
l'espai vuit que deixen els grans jefes. Sota 
aquest esperit d'enajenació, cap comandament 
pren una decisio si pot obtenir que un altre la 
prengui, encara que sempre s atribuirá ell la 
idea seguint les tres frases de la Llei de 
Clark 

1. - Es impossible, no puc malgastar el 
meu temps. 

2. - Es possible, pero no val la pena. 
3. - Sempre vaig dir que era una bona 

idea. 
L'estratégia deis Cossos esquizoides te mes a 
veure amo les metes personáis i a la política 
interna que ales metes prof essionals. 

Dit aixó, veiem que els Cossos no es 
desmoronen per la base sino per dalt. Una 
vegada diagnosticada la mai al ti a del Cos, han 
de posar-se a la práctica els remedís. Pero de 
vegades no resulta gens fácil. Si el tipus de 
neurosa está ben determinar, curanders com 
Arthur Prepárense poden salvar-lo. En 
canvi si el Cos té tots els sántomes junts, que 
n'hi han, Túnica sortida es oferir la seva venda 
a preu de saldo. Perqué els Cossos sans son 
cars, pero els malalts només son aixó: 
imalalts!. 
En coneixes tu algún ?... 
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DE FET, Lfl DGSC Hfl 
Arrel del nostre comunicat del mes 
d'abril ,en el qual denunciávem la 
forma en que s'estava portant a 
terme les negociacions deis acords 
sindicáis del present any, per part 
de la Direccio General, amb 
constants ajornaments de reunións, 
sense actes oficiáis, sense ordre 
del dia i tocant molt per sobre tots 
els temes (que no son pocs) molt 
importants i que ens interesen 
resoldre ja; quan apuntavem la 
possibilitat de demanar la dimissió 
de Tactual Cap de Personal i 
Servéis Sr. Civit, la Direccio 
General en veu del seu Director Sr. 
Cruells ,en reunió feta amb data 
18.0490 amb els tres sindicáis, va 
proposar crear una comissió per 
part de la Direccio General per 
dialogar amb els sindicáis en els 
acords del present any. Aquesta 
comissió está formada pelSots-
Director Sr. Gondra, el Cap de 
Personal i Servéis Sr. Civit, el Sots-
Inspector Cap del Cos Sr. Peris i en 
cas de que fos necesari el mateix 
Director Sr. Cruells. Així mateix en 
cada reunió actúa de Secretan per 
tal d'aíxecar acta oficial el Cap de 
la Secció de Personal i Coordinado 
Administrativa Sr. Josep Igansi 
Martínez de Cardeñoso i Teixidó. 
Aquesta comissió juntament amb 
els representants de tots tres 
sindicáis s'hauria de reunir cada 
divendres fins a la signatura del 
present Conveni.Peró contrariament 
al que s'acordá, la comissió 
negociadora no s'ha tornat a reunir 
desde el día 27 d'abril, data en que 
es va signar l'acord de les 
vacances,malgrat la constant 

TREHCRT LES NEGOCIflCIOHS 
insistencia de la UPC i deis altres 
sindicats en proseguir les 
negociacions del Conveni. Tenim 
motius per pensar que l'únic tema 
que preocupava a la Direccio 
General de Seguretat Ciutadana era 
el de les vacances, i que tots els 
altres que afecten ais Mossos 
d'Esquadra están en els ultims llocs 
de prioritat de la DGSC. 
Aquesta situació una vegada mes 
demostra quin es l'interés del 
Departament de Governació al 
respecte de les llibertats sindicáis 
del membres del Cos de Mossos 
d'Esquadra.Novament ens sentim 
enganyats per l'Administració i 
entenem que aquesta actitut de no 
facil itar el diáleg amb els 
sindicats, equival a un trencament 
de les negociacions peí Conveni 
1990. Davant de tot aixó, el nostre 
sindicat es plantejava quina actitut 
prendre, així com les possibles 
mesures a prendre que garanteixin 
la defensa deis interessos deis 
Mossos d'Esquadra. 
Sembla que el lema d'Octubre de 
1988 que feiem servir en les 
xiulades davant de Governació "Som 
600 enganyats", encara estigui 
vigent. 

GENERAUTAT DE CATALUNYA 

SOffl¿M¿NGANYATS 
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VACANCES: 

El perlode per a gaudtr-les és de 1*1 
de Juny al 30 de d'octubre. La resta 
de la plantilla 1 de forma 
voluntaria, en gaudirá inicialment 
la resta de 1'any, sempre 1 quan no 
coincideixi en aquest període ni en 
els periodes de 7 dies de Setmana 
Santa, Nadal, Cap d'any i Reís. 
Durant el període vacacional tots 
els servéis hauran de garantir una 
presencia entorn al 80%, llevats 
d'aquells que per la seva 
especialitat disposin d'un 
percentatge inferior. 
- Els mesos de Juny i octubre es 
compensaran amb 7 dies. 
- Ais mesos fora de període 
vacacional correspondran 7 dies a 
afegir al mes de vacances. 
- el mes de febrer tindrá un total 
de 30 dies vacacionals. 
Es clasifiquen en 4 categoríes: 
1.-Juliol i Agost 
2.- Setembre 
3.-Juny i Octubre 
4- Fora de torn (voluntan). 
Criteris d'aplicació: 
Els criteris s'aplicaran a partir del 
present any sense teñir en compte 
els anys anteriors. 
S'anotará en el expedient personal 
la categoría de les vacances fetes 
per tal de garantir uns periodes els 
mes equitatius possibles de 
rotativitat. 
Si després d'aplicar-se els criteris 
de rotativitat, es produeix 
conflicte d'interessos, primará 
l'antíguitat, dins d'un mateix grau 

la promoció i dins d'aquestes el 
número d'escalafó obtingut. 
L'aplicacíó executiva deis acords de 
vacances s'iniciará amb una 
proposta del servei, que s'elevará a 
les Arees i d'aquestes s'adrecará al 
Cap del Cos. 

- SERVEI MEDIC-
Un altre deis punts a on s'ha arribat 
a acord es el que fa referencia al 
servei medie. Hi ha una 
sensibilitzacíó per t irar endavant 
els canvis que siguin necessaris 
per millorar el serve actual. 
Nosaltres demanem revisións 
mediques anyals en un centre 
especialitzat concertat amb la 
Generalitat. Teñir a la D.6.S.C. un 
metge de capcalera amb horari de 
visites f ixe per el personal i que en 
el resta de les ñores es dediques a 
tascas administratives (Revisión 
de tot el material sanitari del Cos, 
El.laboració d'informes de 
Seguretat i Higiene en el Treball, 
etc.). Demanem que es contempli 
especialment raspéete de 
prevenció i que s'incloguin a les 
Territorials. També per altre part 
es demana una elasticitat en el 
funcionament d'aquest servei per 
anar millorant-lo progessivament. 
Sembla ser que tot aixó arribará a 
bon port. 
Esperem-ho. 
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ELECCIOHS SIHDICflLS : EriBOLICR QUE Ffl FORT: 

El di a 3-5-90 ya teñir I loe una reunió del Grup de Trebal I de 
flossos d'Esquadra de la Hesa de la Funció Pública. El tena a 
tractor era el de la celebració d'Eleccions Sindicáis. Segons la 
0 i rece i ó General de la Funció Pública, el conseller de Gouernació 
té la goluntat de que les eleccions sindicáis a la Policio 
Autonómica es facin abana de l'aprouació del Parlaeent de 
Catalunya de la Lie i de Policio (!!!). 

Rixó darrer es contradiu anb el que el Conseller, nitjancant el 
Conissari de Protecció i Seguretat, ens va conunicar de que la 
uoluntat del Departanent era de fer les Eleccions un cop s'hagués 
aprovat la Liei de Policía, la qual cosa s'esperava es produís al 
voltant de I'estiu. 
La celebració de les Eleccions, senpre segons el Conseller, es 
preveía que fos en el darrer trimestre de 1990, coincidint anb les 
de la resta deis funclonaris. 
Con podeu entendre, en el Secretar iat Nacional ja no ens ere i en 
res. Priner, hi va haver un conpronís de fer-1 es a I'abril de 
1989, abans no s'aprovés la Lleí. 
Després, en una resposta del Conseller de Gouernació a una 
pregunta del Consell Executiu sobre les eleccions sindicáis a la 
Policía Autonómica, plantejada peí diputat d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, Josep Lluís Carod-Rouira deia: "... Per tant, 
senblaría raonable conpronetre's a teñir conpletat tot el procés, 
constituTnt el ConselI de Policio Rutonónica de Catalunya, con a 
nolt tard el 31 de desenbre d'enguany. La qual cosa equiual a 
teñir la proposta de Decret ultinada a conencanents del proper nes 
de seteebre".(B.0,P,C, nún. 93,p.6066). 
L'única explicado que troben a aquesta situado és la d'una 
preneditada actitud dilatoria del Departanent de Gouernació d'anar-
ho allargant anb pronesses, les quals no nones es fan ais 
sindícate deis flossos. 
Potser ja és arribada l'hora de passar a altres fornes 
reiuindicatiues del dret a elegir els representante sindicáis i 
del dret a que aquesta representado siguí tinguda en conpte per 
1 'Adminis t rado, 
Prou de proneses i sí una data I un projecte de convocatoria 
d'eleccions definitiu. 

SECRETAR IRT NACIONAL U.P.C. 
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CATEGORÍA 
NTVELL 

COMPLEMENT 
COMPLEMENT 

DESTI (QUANT1A MENSUAL) 
GUARDIA OVIL 

OENERALDEDIVISION 30 84.772 
GENERALDEBRIOADA 30 58.086 
CORONEL 28 50.547 
TENIENTEORONEL 26 53.783 
COMANDANTE 24 56.450 
CAPITÁN 22 49.627 
TENIENTE 20 30.713 
SUB-TENIENTE 17 59.691 
BRK3ADA 17 55.400 
SAROBNTOl 15 55.559 
SARGENTO 15 49.498 
CABOL1 14 49.904 
CABO M 43.082 
GUARDIA 12 43.809 
MATRONA 10 25.000 

C . NACIONAL DE POLICÍA 
COMISAROPRJNCIPAL 24 73.675 
COMISARIO 24 61.280 
PERSONAFACULTATIVO 24 61.280 
INSPECTOR JEFE 22 69.300 
PERSONALTECNICO 22 69.300 
INSPECTOR 20 50.386 
SUB-INSPECTOR 16 56.080 
OFICIAL DEPOLICIA 14 49.902 
POLICIA 12 43.809 

COS DE MOMOS D'ESQUADRA 

INSPECTOR 27 181.183 
SUB-INSPECTOR 27 171.040 
SEROENTCAPAREA 18 139.576 
SEROENTTEDAX 18 138.539 
SEROENTESCORTAOBRIOADES 18 136.116 
SEROENT 18 118.248 
CAPORALTEDAX 16 110.485 
CAPORAL ESCORTAOBRKJADES 16 108.347 
CAPORAL 16 87.250 
MOSSOTEDAX 14 98.642 
MOSSO ESCORTA O BRKJADES 14 94.968 
MOMO 14 75.298 

Hores extraordifiáries (f esti ves i noctornes). 

Sergent 
Caporal i Agent 

1.069.-Ptes 
965.-Ptes. 

Aquí teniu un quadre 
comparatiu del nivell de 
complement de desti i el 
complement específic en 
quaties mensuals que 
perceben els diferents 
Cossos i Forces de 
Segure tal. 
Peí que fa referencia a la 
Guardia Civil i al Cos 
Nacional de Policia 
aqüestes quanties resten 
especificades en el Real 
Decret 311/1988 envers a 
les Retribucions del 
Personal de les Forces i 
Cossos de Seguretat de 
TEstat. 
Les quanties 
especificades peí Cos de 
Mossos d'Esquadre 
resten reflectides en el 
Acord aprovat peí 
Consell Executiu de data 
28-Octubre-1988, de 
conformitat amb 
lestablert a í arricie 11 de 
la Llei 17/1985 de 23 
JuHol. 

No anirá malament 
recordar ais mes 
despistáis, les 
cotitzacions actuáis del 
Cos: 

Hores ex traordi nari es (perll ongací ó de j ornad a) 

Sergent 986.-Ptes. 
Caporal i Agent 890. - Ptes. 
(recordeu-vos-en de descomptar 1' I. R. P. F. corresponent) 
Dietes Mitja Sencera 

Sergent 1.650.- 3.300 - Pts. 
Caporal i Agent 1.250.- 2.500.-Ptes. 
La compensació corresponent a pernocta fora de domicili (segons conveni), son 1.500 Ptes. (pero 
encara no ens ha dit ningu que s'hagin cobrat las del Servei de Montblanc, per exemple) 

AReveure! 



IPÍ2SS32 g§[?&122)¡§Iire?& 

Ele nenbres del Coneell de redacció de la revista "LA CRNTONflDR", 
he» decidit otorgar nensualnent el preni "Espardenya" a tot 
aquel I personatge (sigui de l'ánbit que sigui) que s'hagi destacat 
per la seva actitut o declaracions davant el Cos de tlossos 
d'Esquadra. 
Les espardenyes, cal9at tradicional a la unifornitat deis tlossos 
d'Esquadra, han tingut, i teñen encara, un carácter gaire bé 
emblemát ¡c. 
Pregunteu-ho sino ale flossos que van acabar anb els peus xops quan 
el Papa Joan Pau II ua anar a Montserrat fa une anys, sota una 
pluja torrencial i anb els Flossos allá "aguantant netxa", 
També, pero, l'eepardenya ee feia servir (ara ja no tant) per 
picar al cul ale infante que feien alguna nali-feta. 
Qui no ha experinentat en les seves natges la seneació que provoca 
la col.lisió de l'espardenya naternal o paternal en la propia 
epidernis ?. 
Ens podrien extendre nolt mes sobre aquesta hietória pero aixá ho 
deixen con a tes i de final de carrera a I'Escola de Policía de 
Catalunya. 
fl cada núnero de "La Cantonada" otorgaren aquest preni, a les 
persones que s'haguin destacat, diferenciant si ha estat positiva 
o negativanent, de la nanera següent: 

"Espardenyes": Serán guardonats anb aquest preni, totes aquel les 
persones, institucions o grups que es distingeixin per la seva 

actitut o declaracions que afectin negat i vanent ais flossos 
d'Esquadra, tant en aspectes laboráis con professionals. 

"Barret de Copa": Serán guardonats anb aquest preni, totes 
aquel les persones, institucions o grups que, al contrari que el 
cas anterior, e'hagin destacat per la seva actitut positiva 
davant aquest Cos. 

No es faran distincions de carree, condició, nacional itat, raga, 
sexe, religió, ideología ni de res per l'estil. 
Cal que ens feu arribar les vostres puntuacions per les persones 
que ere leu adients per cada preni, indicant el notiu de la 
noninació. Cada nes es publicará el "Hit Parade" anb les 
puntuacions que ens hagin arribat. 

Per a conencar. I'equip de Lñ CANTONADA, otorga, unaninanent, el 
priner panel I d'espardenyes al Director de I'Escola de Policía 
de Catalunya, Jesús fiarla Rodos, guanyador indiscutible d'aquest 
guardó, per les seves continuades actitut3 i declaracions 
nenyspreadores cap els nenbres del Cos de flossos d'Esquadra. 

uunTrnjnwr 



UNIFORMES: 
Donat que cada cop 
son menys els Mossos 
que porten uniforme 
no entenem la despesa 
en fer no us uniformes, 
podrien estalviar-s'ho. 

ELS MOSSOS SENSE GOSSOS: 
Els Mossos ens hem quedat sense 
gossos. Després de 6 anys han dissolt 
l'Escamot 10 . Després de tants anys de 
servei s'ha prescindit del "Sivo", entre 
d'altres, el qual gairabé era una 
llegendaque no arribaran a conéixer els 
futurs companys de la III Promoció. 
Us proposem, ais qui tingueu gossos, 
que envieu una fotografía del vostre 
(absteniu-vos els que tingueu canitxes, 
pequinesos, xiuaues i similars) a veure 
si podem així reñotar l'Escamot sense 
quecostiunduro. 

LOGÍSTICA: 
Ens agradaría conéixer el significat 
d'aquest nou servei, área o el que siguí. 
També com qué voldir alio de "Divisió 
de Servéis Centráis", entre un nom i un 
altre i l'ambient que es respira a Mollet 
sembla que estiguem fent la Mili. 
Proposem, humilment, que a la Central 

de Mossos se l'anomem el Petit 
Pentagon i a V Escola de Policía , el 
Gran West Point, qui sera dones el 
General MacArthur ? i en Pathon ?... 

LA ROCA: MOSSOS O TY3 ? 
El Director de la presó de Quatre 
Camins s'ha mostrat com un home 
sensible a les reivindícacions deis 
Funcionaris de Presons peí que fa a la 
seguretat Després de les protestes que 
van dur a terme aquests companys 
va demanar al Sergent deis "Mossos 
d'Esquadre"(sic) que incrementes el 
nombre "d'unitats mobils" de servei. 
Potser la petició anava adrecada a TV 3 
dones a "La Cantonada" desconeixem 
que el Cos disposi d'aquest típus de 
vehicle. 
Esperem que el senyor Valdivieso no 
fací mes peticions d'aquest típus dones 
com demaní mes "unitats mobils" 
acabará patr ullant 1 mosso en 2 cotxes a 
l'hora o bé 1/2 mosso en 1 cotxe. Tots 
hem sentit dir alió de " 1 mosso val per 
2 " pero no cal estirar tant, que els 
mossos no som pas com el xiclet... o 
potser sí ?. 

ELS MOSSOS I LES REBAIXES: 
Estem al.lucinats per les cues tant 
llargues que el primer día es van 
formar a la D.G.S.C. per recollir 
sol.licituds per a la convocatoria 
d'oposicions a la IV Promoció de 
Mossos d' Esquadra. 
Está vist que aixó d'anunciar a la 
premsaque el soués de 2 quilos i migté 
ganxo. Semblava talment l'obertura 
d'uns grans magatzems a l'inici de les 
rebaixes. 



MOLLET I ALEMANYA 
Sembla que la capacitat de 1'Escola de 
Policia de Catalunya ha arribat al seu 
rmit dones els companys que han 
marxat a Alemanya s'han hagut de 
preparar a diferents llocs perqué el 
Director d'aquesta no els hi ha volgut 
segons les males llengües, que 
d'aquestes n'hi ha, i no poques ...-. A 
"La Cantonada" no ens ho creiem pas 
aixó com tampoc el que - també segons 
les males llengües - siguí degut a que no 
li van deixar dir la se va en la seleccio 
deis que han marxat. Son ganes de fer la 
guitza dones el senyor Rodés ha 
demostrat en repetides ocasions estar 
totalment compenetrat amb el Cos de 
Mossos d'Esquadra , amb els seus 
comandaments i amb la Direcció 
General de Seguretat Ciutadana. Pro va 
d'aixó en son les múltiples i variades 
practiques que els Aspirants han fet amb 
els Mossos d'Esquadra, els seus futurs 
companys. Ben segur que el Director no 
ha pogut fer un forat dins la febril 
acti vital que es viu en els seus domims. -
( uil volem dir Escola,... influencia de 
les males llengües). 
Des d'aquí proposem que si s'ha 
d'enviar más gent a l'estranger es 
preparin a Y Escola Industrial o bé a 
1' Escola de Magisteri. 

EUSKADI: 
Davant l'acord entre les governs base i 
central sobre la Ertzaintza l'altre dia 
ens plantejávem alguns mossos a la 
cantonada - amb nanuscules, la de 
Roger de Flor - la possibilitat de 
demanar la nacionalitat basca dones si 
han de ser 6.000 o 7.000 agents potser 
ens donarien feina; ens deixarien fer 
plenament de policies i amb moltes 
menys limitacions que les que patim els 

Mossos. I no teñen presons a vigilar. Els 
qui pensaveu en demanar la nacionalitat 
lituana oblideu-vos-en, donat que no 
ténen policia propia i ja veieu com els hi 
va de moment. Una altra possibilitat 
seria la de demanar l'adscripció deis 
Mossos d'Esquadra a la Conselleria 
d' Interior del Govern Base, no ?. 

BANDERA: 
Sembla que cada dos anys hagi de 
desaparéixer una bandera d'alguna de 
les nostres institucions. Aquestcop li ha 
tocat el rebre a la catalana. Aixó sembla 
que esta esdevenint una tradició junt 
amb el 1 libre i la rosa. Cal esperar dones 
qué passara el 92. Si l'espanyola ja va 
volar al 88, el 90 la catalana, el 92 sera 
l'olimpica o bé será l'europea ?. I quan 
se'ls hi acabin les banderes qué faran? 
S'enduran la gorra del Mosso de la 
cantonada?. 

2.500.000: 
Despres de que algú del Departament de 
Governació tingues la fehe idea de fer 
servir la quantitat anual que cobren els 
Mossos com a reclam publicitari per a 
pescar nous candidats a Mosso, alguns 
companys s'han vist obligats a fixar la 
seva residencia a Andorra per motius 
fiscals. No en sabem de cap que l'hagi 
fixat a Monaco ni tampoc a Panamá. 



ATOPE 

- Els carrees poli tics del Cos que donen la cara en moments conflictius, el qual és extraordinari. 
- Que etfacin. coordinador, assesor. gerent, logistic, gestor, etc..., perno donar ni cop i viure del 
cruento nacionalista. 

-Anar de paisa. 
- Parlar bé del Rodés estant a í Escola de Policía de Mollet. 
- Qiticar al Rodés a la DGSC i f er-li la pilota a Mollet. 
- Que et paguin moltes hores extres, sense que la Direcció ho sapiga si les has fetes o no. 
- Que elnivell d'estudis siguí inversamentproporcional ala categoría jerárquica del Cos. 
- Teñir un "rotllo" ambunamossa, i col. locar-la. 

MOLT XUNGO 

- La pringada que ens está costant el Plá de Residus (sobre tot a uns quants). 
- Fer-se mosso, tenint estudís. 
-Anard'uniforme. 
- Parlar bé, i a mes ser amic del Rodés a DGSC. 
- Anar a esquiar estant de servei, apuntar-se les hores, i ames no saber esquiar. 
- Dir tonteries i burrades al diari "El País" amb nom de mosso fals. 
- Inventar-se anieles propagadistí es i falsos d'íntevencions policials que no shan fet, i que tampoc 
esfaranmai. 
- Que "La Cantonada" siguí 1 única revista deis Mossos d'Esquadra. 
- Que 1' uniforme deis Mossos d' Esquadra estígui prohibit dins del Pariament de Catalunya i sobre 
tot en el seu bar-re staurant, ique aixo ho admeti la direcció del Cos amb una total manca de 
dignítat. 
- Que es celebnn eleccions abans en els paisos de l'Est, que en el Cos de Mossos d'Esquadra. 
- Que escombrar siguí una tasca policial a 1' Escola de Policía de Mollet. 
- Que un comandament del Cos aguanti que el director de 1' Escola diguique els comandaments 
deis Mossos d'Esquadra son "imbécils" ino teñir la mínima dignítat d'aixecar-se i anar-se'nt, 
juntament amb els altres membres del Cos allí presents. 
- Que els mossos de la Roca no dinin ni sopin, esmorzin o berenin. 

LA FRASE HISTÓRICAIMALAIDA 

- "Jo aquí abans que mosso, soc un representant de 1 administrado." 
(Ricard Pí en el seu llibre de viatges Per les terres del Sud"). 

N.R. Per lo vist ser Mosso es secundan 

- "Si hem treuen ami, aquí posaran?...., jo soc imprescindible." 
(Bernd Shuster quan era al Barca). 
N.R.E1 pitxor no és dir-ho, sino creure-s'ho 

-"Elsestudis no importen, aqui interessa geni que trebalümolt." 
(Manolito García de" El Ultimo de la Cantonada) 
N.R. El problema és que ningusap en qué hem detreballar. 

- L a culpa de tot la teñen els sindicáis." 
(Pedrito Ruís-Gailardón investigant sobre el "CasNazeiro") 
N.R. Vaperboncamí 

- "Si comencem a aplicarles liéis, ja podem plegar." 
(Pedrito Ruis-Gallardón, ara investigant sobre el "Cas Joan Guaira") 
N.R. Es veritat, sense liéis d un estat de dret, la policía undria menys problemes, pero per son 
vivim en un estat de dret, encara que moltes vegades no ho sembli. I potser per aixo temm la Llei 
dePolicia de Catalunya. 

- "El Director que havia abans era excepcional, elquehihaaraésperfectei el que vindra..., bé, no 
trobo adjectius adequatsper alabar-io." 
(Gonzalo Torrentes Ballesteros en "Los gozosy las penumbras") 
N. R. Sense comentaris, es califica el 1 sol. 



08.00 a 08.05.-

08.05 a 08.20.-

08.20 a 09.20-

09.30 a 10.00.-
10.00 a 11.00.-
11.00a 11.15 -
11.20 a 12.00.-

12.00 a 13.00.-
13.00 a 14.00.-
14.00 a 15.00.-

15.00 a 16.00.-
16.00 a 17.00.-
17.00 a 17.30.-
17.30 a 18.00-

18.00 a 19.00-

19.00 a 19.10-

19.00 a 20.00.-
20.00 a 20.05.-

ü¥ DÍA & L'ESCOLA BE POLICÍA 

Progr *aa SIIOPTIC: 

Pujada de banderes, formació amb desfilada d'aspirants i de mossos que 
van de cul, amb trompetes, claxons, sorolls, crits i aplaudiments. 
Escombrar i fregar la classe (només per asplrants a mosso 
perqué son els mes "glnyats", ja que els aspirants a P.L. es van negar). 
Formació per donar la benvlnguda a "El Gran Director". Claxons, 
sorolls,crits i aplaudiments. 
Esmorzar, 
Canviar-se per a fer esport. 
Dutxar-se. 
Historia 1 Cultura de VAntártida (de gran utllitat policial i máxima 
duració). 
Regulado del tránsit dins l'Escola (suposit táctic). 
Técniques d'actuació melodramática de policía. 
Taranná i idiotasincrasia del mozo. Profesor: "Charli" Torrentes i 
Ballesteros. 
Menjar i devorar. 
Sistema d'lnseguretat Pública de Catalunya Residencial Residual. 
Comprovació de l'alarma del despatx de "El Gran Director". 
Técniques d'Adequació del Sistema Rodat transferit mitjancant la Teoría 
Única a la Forma Inmóbil. 
Delimitacíó i Conservado de l'abast carecteriopátic de grups inadaptats 
amb referéncies anómiques en el contexte adient. 
Formació amb trompetes i serpentines per donar la sortida a 
"El Gran Director".Clax-clax-claxonssss, crits, sorolls i aplaudiments. 
Menjada de coco 1 rentat de cervell per la secta de servei. 
Sortida en estampida de l'Escola. 

SERVÉIS PEl CAP PE SETMANA 

Relació d'aspirants que pringuen: 

Aspirant ns 86: 

Aspirant nfi007: 

Aspirant n^ 69: 

dissabte tarda: Policia Estatal-Tortosa. 
diumenge mati:Policia Local-Cadaqués 

dissabte matí: Policia Local-Seu d'Urgell 
diumenge matí: Guardia Civil-Mora d'Ebre 

dissabte nit: Vigilants Jurats d'Ascó. 
diumenge matí: Vigilants Jurats de Vandellós. 

Tots els asplrants que entrln de servel gaudlran d'una propina-dieta de 100 pts. previa 
presentado de justlficant degudament complimentat amb la signatura de dos testimonis. 
El medí de transport segons paraules de "El Gran Director" és els FFCC de la Generalitat o a peu, 
perqué la porta és molt gran. 

El cap d'Estudis 
Conforme, Director' Chin FerI andes, 



w®& mm m m i SSSISJSSIOS 303 HtfflTWHIOiri 

El tercer ensurt vingué quan a l'hora de recollir 1'uniforme vaig veure 
aquella gorra vermella, amb un diseny que res tenia a veure amb la que sempre 
havia vist ais Mossosky i que segur els havia costat molts rubíes. Aleshores, el 
camarada Director Rodhesku, que ja havia tornat de Pare tono v, veient la meva cara 
de perpleja tal ordena que em poses la gorra la qual, digné, era un toe de distintió, 
igual que arribar a ser Mossosky i ser aspirant a les se ves ordres. No vaig gosar 
respondre-li. Em vaig calcar la gorra i vaig saludar-lo amb la ma a la visera, 
marcialment, davant el somriure complagut del camarada Director amb el "dring-
dring" de les medalles quan s'inflava de satisfácelo. Em recordava els nens jugant 
amb soldadets de plom. Tranquil, em deia a mi mateix mentre m'adrecava a la 
"taquilla", només sónnoumesos. 
Jo ja comencava a emprenyar-me de tanta tontería pero pensava que 52.000 rubíes 
eren 52.000 rubíes i que el que m'esperavaallí fora era l'atur i si plegava no podría 
comprar-me aquell Skoda Turbo- GSI que tant m'agradava. 

El quart arriba quan el Sergent deis Mossosky ens digué que li havien ordenat 
de comunicar-nos que haviem de fer la neteja de les aules en acabar la jornada i 
també de la residencia, que no lamentava, pero que no havia estat decisió d'ell , 
tot aixó mentre ens mostrava els nous models d escombra, recollidors, "mochos", 
etc. (que la subdirectora i el cap del gabinet del Director havien comprat en un 
viatge que van fer a un lloc anomenat California ) al mateix temps que ens 
demanava discrecció dones aquell material no havia estat aprovat per la Junta de 
Seguretate. Jo no entenia res. Havia vingut a preparar-me per a policía o aprendre a 
nete jar?, perqué si era aixi estava esperan! quan ens ensenyarien a fer la bugada. 
Pensava que s'havia acabat l'esclavatge zarista, pero era ciar que no, de les 8 del 
mata fins les 19, mes caps de setmana, tot al módic preu de... 52.000 rubíes. 

El primer dia a 1' Escola i tants ensurts. Comencava a temer per la meva salut 
mentre notava la suor f reda que anava regalimant esquena avall fins ais calco te ts i el 
cor em bategava cada cop mes depressa al temps que la bufeta comencava a enviar
me senyals d' alarma al cervell. 

Va ser en aquell punt quan vaig sentir un estrépitos RIIING! ! ! que no 
encertava a identificar i no sabia si es tractava d'un senyal d'alarma, d'un toe a 
somatent o que era?. Mentre m'envaien aquests dubtes la suor i el desconcert em 
traspuaven per tot. I el maleit RIIING ! I 1 que no parava. La necessitat d'anar al 
lavabo era cada cop mes imperant... De sobte vaig obrir els ulls: era UN SOMNI! i i 
UN SOMNI !!!, i el RIIING ! ! ! seguía, ahh ! el despertador. Vaig respirar 
alleugerit mentre l'ofegava d'una manotada. D'un bot vaig llevar-me per anar al 
lavabo i alleugerir-me encara mes. En tornar a l'habitació vaig sentir l'impuls 
d'obrir el calaix de la tauleta i contemplar la credencial. Allí estava la meva foto, 
emmarcada per "Generalitat de Catalunya. Policía Autonómica. Mossos 
d'Esquadra.Agent N2 ", quan ens donaran la nova?, em preguntava al temps 
que desplegava la nomina i satisfet veía que el sou no eren de 52.00 rubíes sino que 
uns quants mes i a mes era en pessetes. 

Mentre m'adrecava a la dutxa recordava el meu pas per 1'Escola de Policía 
com una época felic comparant-la amb el somni, i recordava el Director que 
aleshores teniem com una bellísima persona en comparado amb Nicolai Rodhesku. 

Em sentía reconfortat de ser Mosso, fins-i-tot content, i m'alegrava saber que 
al nostre país no hi hagin Rodheskus ni Pineskus, perqué no n'hi ha. Oí que no ?. 

O.ñ. Fl 
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UNA ALTPA DEL DIRECTOR DE L'EPC: 

No sabem si a reí de l'entrevista a un Aspirant a Mosso d'Esquadra, 
publicada en el ns O de La Cantonada, la qual era verídica - per si algú 
encara en dubta -, els aspirants estiguéren 3 setmanes sense fer la neteja 
de les aules. Dones bé, un día de fináis de maig, el Director de l'Escola es 
passejá per les classes i observant que no presentava l'estat de neteja i' 
de revista que ell havia ordenat des de comencaments de curs, el dia 27 
crida a tots els delegáis de curs i ordena escombrar i fregar diariament en 
lloc deis 2 cops per setmana habituáis. Així mateix els digué que 
diariament penjaría la l l lsta deis qui havien de fer la neteja i que ell 
personalment passaria revista i si no 11 satisfeia el grau de neteja 
cridaría ais encarregats al seu despatx. Sense comentaris. Potser algún 
futur bon policía pot veure perillar el seu lloc de treball si no es presenta 
com a perfecte home de neteja. 

AMB EN RODES NO PASSA RES: 

Una vegada mes el Conseller Gomis ha sorprés tothom, pero no ais 
sindicáis deis Mossos d'Esquadra. 
Ens expliquem: després de les manifestacions del Director de l'Escola de 
Policía de Catalunya, davant deis futurs policies autonómics i locáis, 
díent tot alió que ja coneixem deis "imbécils amb galons", "matalassers", 
"cervell a la punta de la porra" i d'altres bajanades per l'estil, sembla, tot 
i les queixes i peticions de cessament fetes pels sindicats i del malestar 
que va generar en el Cos, que no ha passat res. 
Res amb el Rodés, continua al peu del cañó, fent marcar el pas ais 
aspirants. 
Que hagués desaparegut la cinta amb la gravado del parlament d'en Rodés, 
no vol di res, no passa res. 
Que no hagués donat compllment a la lleí de l'Escola de Policía, en no crear 
la Comissló de Relaclons amb els sindicats, no vol dir res, no passa res. 
El conseller no ha fet res en cap cas. El tema Ellacuria, mlllor deixem-lo 
correr Tampoc passa res 
Aquesta "catarsi" sembla no teñir límit i estem a l'espera de la propera 
amb que ens sorpredrá el Director de l'Escola, i potser no valdrá la pena 
tornar a demanar-ne el cessament, dones sí el Conseller ens fes cas, La 
Cantonada perdría un deis principáis temes 1 centres d'interés. 
Ho veíeu: AMB RODÉS NO PASSA RES 

Ufl 
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UNIÓ DE POLICIñ DE CATALUNYA 
ñpartat de Correus 35450 
BARCELONA-08080 

Tots aquelIs no afiliats a la U.P.C. que estigueu interessats en 
continuar rebent el butlletí LA CANTONADA, de forma gratuita, o bé 
uolgueu col.laborar d'una manera mes directa en la seua 
el. laborado, ompliu les dades que us demanem en aquesta página i 
envieu nos-les a I'adreca esmentada, o directament a algú de 
nosaltres : Joan Uerdaguer, Lluis Uancells, flagda Uiues o Lluis n. 
flart inez. 

COONOMS NOM 
ADRECA. LOCALITAT 
COMARCA PROFESSIO'. 

(Si sou Policía Local o Autonómica especifique-lío) 
POBLACIO'ON DESEMVOLUPEU LA VOSTRA TASCA LABORAL 

C.POSTAL TELF 
LLEGIU ALGUNA PUBLICACIO RELACIONADA AMB L'ÁMBITPOLICIAL? 
REVISTES TECNIQUES? (armes ,esports,dret...) 
CREIEU QUE PODIEU COL.LABORAR AMB LA NOSTRA REVISTA? DEQUINA MANERA. 

Us agra ia el vostre in te rés i us cont inuare ! fent t raeesa 
de la r e v i s t a tan bon punt s u r t í e l nuiero 2 . Fins a la 
propera. 

3l.iF.8a 

http://3l.iF.8a

	cantonada_1990_06_n1_001.pdf
	cantonada_1990_06_n1_002.pdf
	cantonada_1990_06_n1_003.pdf
	cantonada_1990_06_n1_004.pdf
	cantonada_1990_06_n1_005.pdf
	cantonada_1990_06_n1_006.pdf
	cantonada_1990_06_n1_007.pdf
	cantonada_1990_06_n1_008.pdf
	cantonada_1990_06_n1_009.pdf
	cantonada_1990_06_n1_010.pdf
	cantonada_1990_06_n1_011.pdf
	cantonada_1990_06_n1_012.pdf
	cantonada_1990_06_n1_013.pdf
	cantonada_1990_06_n1_014.pdf
	cantonada_1990_06_n1_015.pdf
	cantonada_1990_06_n1_016.pdf
	cantonada_1990_06_n1_017.pdf
	cantonada_1990_06_n1_018.pdf
	cantonada_1990_06_n1_019.pdf
	cantonada_1990_06_n1_020.pdf
	cantonada_1990_06_n1_021.pdf
	cantonada_1990_06_n1_022.pdf
	cantonada_1990_06_n1_023.pdf
	cantonada_1990_06_n1_024.pdf
	cantonada_1990_06_n1_025.pdf
	cantonada_1990_06_n1_026.pdf
	cantonada_1990_06_n1_027.pdf
	cantonada_1990_06_n1_028.pdf

