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Manel Vidal, coordinador de l’Agrupació

Diuen que “la vida és allò que ens passa mentre 
nosaltres fem plans”. Per norma general, “la vida” 
s’entesta a contradir-nos els plans. Hi ha qui es 
deixa portar per la vida, fent poc més que quei-
xar-se i assenyalar els culpables de les seves ad-
versitats. La culpa és de l’administració, la culpa 
és del cap, la culpa és dels sindicats, la culpa és 
dels polítics..., la culpa és de la parella, la culpa 
és dels nens, la culpa és dels pares... Com que la 
culpa és dels altres, com que tot depèn dels al-
tres, aquestes persones no poden fer res per can-
viar les coses. Així doncs, resten condemnades a 
una vida imposada. És el preu de ser pusil•lànime 
“petita ànima/esperit”.

En el vèrtex oposat hi els magnànims (“gran àni-
ma”). Els que volen passar a l’acció, els que es 
pregunten: com puc canviar les coses? Què puc 
fer jo? Què depèn de mi? Assumeixen que una 
part de la seva vida és responsabilitat de les se-
ves accions o omissions. En un primer moment 
es poden sentir fins i tot culpables. Però ostres!! 
“si jo en tinc la culpa, jo ho puc canviar!!”. A par-
tir d’aquesta reflexió se’t gira un munt de feina, 
saps que no serà fàcil, però acabes de recuperar 
el timó de la teva vida. Deixes de ser un vaixell a 
la deriva enmig de la tempesta.  No saps si po-
dràs portar el vaixell a bon port, però com a mínim 
pots encarar les onades, pots decidir un rumb, 
pots seguir amb els teus plans. El que abans era 
impossible, ara només és difícil. Amb més paci-
ència i fermesa que ingenuïtat, saps que al final 
tot acabarà bé, i que si no acaba bé, és perquè 
encara no és el final.

El Cos d’Agents Rurals és ple de persones mag-
nànimes. Ja sigui a títol individual en el seu dia a 
dia de treball o col•lectivament integrats en les di-
ferents organitzacions que tenim, encaren el timó i 
remen per a què el CAR, a pesar de les tempestes 
o fins i tot del capità, arribi a bon port. Els darrers 
anys han estat duríssims. Ens volien convèncer 
que no es podien executar els plans. Ni concur-
sos de trasllats, ni comissions de serveis, ni pro-
moció, ni passi al C, ni desplegament de les cate-
gories professionals, ni pla de carrera, ni unitat de 
formació, ni investigació de delictes urbanístics, 
ni grups especials, ni ressò mediàtic... En canvi 

apareixien uns altres plans “inevitables” com la 
Llei de Monts que ens convertiria en “auxiliars” 
d’altres cossos o les jornades a torns amb la ma-
teixa plantilla.

Companys i companyes del Cos d’Agents 
Rurals, ens hem enfrontat a una majoria absoluta 
del PP, a un “Decretasso” de jornada i horaris, a 
uns pressupostos de crisis, a la prepotència de 
la cúpula del Departament en mans d’Unió, a la 
persecució per part d’alguns enginyers, al lobby 
vinculat a la caça a TTEE... i tot i així, hem tingut 
concurs de trasllats, passi al C, grup de treball 
de formació, Grup especial de col•laboració 
amb la justícia, competència en investigació de 
delictes, una “calma tensa”, però calma al cap i 
a la fi a TTEE, els grups especials de investiga-
ció, de fauna i de verins, un ressò mediàtic com 
mai, amb notícies i twiter oficial, i amb el twiter de 
l’associació que supera ja els 13.000 seguidors,  
i una modificació a la Llei del CAR que permetrà 
un desplegament amb opcions per a la pràctica 
totalitat del Cos, perquè promocioni el millor ta-
lent, sigui a la categoria professional que sigui. 
Com diria un ex-president del Barça “Al loro, que 
no estamos tant mal”

I el més important encara està per fer. El salt 
qualitatiu del Cos d’Agents Rurals, el desplega-
ment l’estructura “planificada” a la llei del 2003, 
la tecnificació de la cúspide. Posar el millor talent 
per organitzar-nos millor, per desenvolupar les 
grans potencialitats d’un cos amb una plantilla 
amb vocació, una plantilla inquieta, una plantilla 
majoritàriament “magnànima”.

Ens diran que no pot ser, que cal redimensionar 
la plantilla i que això és impossible a mig termini. 
Jajajajaj... “impossible? Ja ho veurem” I és que 
amb gent com vosaltres, al final tot acaba bé, i 
sinó, és que encara no és el final. La gent del 
CAR tenim un pla des de fa 13 anys i entre tots el 
farem possible. Que ningú ho dubti.

Recuperant el rumb

Signatura de l’Acord.
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E D I T O R I A L

Executiva de l’Agrupació

Pla Director del CAR. Cap a on anem?
En àmbits polítics hem sentit que el CAR és com 
una “patata calenta”. Hom sap que cal fer alguna 
cosa, però passen els anys i ningú s’hi posa. De 
vegades ens han preguntat en quin departament 
encaixaria el CAR, doncs fa anys que bande-
gem i sembla que encara no hem trobat el nostre 
lloc. A la pròpia casa hi ha opinions molt diver-
ses sobre el Departament que ens pertoca, però 
tots estem d’acord en una cosa: Necessitem un 
Departament que cregui en el CAR, que entomi 
els seus reptes i desenvolupi les seves potenci-
alitats.

Un Departament així desplegaria l’estructura or-
gànica del Cos. El diagnosi ja està fet. El CAR té 
la mateixa estructura que fa 25 anys, i aquesta ha 
quedat obsoleta per a l’ actual dimensió del CAR. 
Ens referim a tot el que ha canviat en aquests 
anys: la carta de serveis, l’àmbit competencial, 
la dimensió de la plantilla i els nous estàndards 
de qualitat que s’exigeixen a l’administració del 
segle XXI.

Mireu si està fet el diagnosi, que cada cop que 
algú s’ha posat a pensar i escriure respecte al 
CAR, el punt d’arribada sempre és el desplega-
ment. Per això, estem convençuts que amb ell 
es donaria compliment a la Llei, al Reglament, 
al Dictamen Parlamentari de la Comissió d’Hor-
ta de Sant Joan i a la moció 83/X del Parlament 
de potenciar el Cos, a les mesures per reduir els 
riscos psicosocials determinats pel PSQ-CAT21 
de comandaments, etc. Si s’hagués fet a temps 
ens hauríem estalviat la Sentència de comanda-
ments. 

I quina és l’alternativa al Desplegament? Podem 
seguir amb l’estructura actual eternament? No 

creieu que ja ens comença a passar factura?  
Poca broma amb el que planteja el Llibre Blanc 
per a la Transició Nacional, el qual directament 
obvia la presència del Cos d’Agents Rurals do-
nant tota responsabilitat de la custòdia del medi 
ambient al Cos de Mossos d’Esquadra. Poca 
broma quan col•lectius del món rural ens veu 
com un problema i ningú contraresta aquestes 
opinions, algunes expressades en mitjans de co-
municació.    

Coi, que ningú com el CAR ha estat a disposi-
ció del món rural. Hem tingut casos com la pesta 
porcina, la pesta equina, els ramats de muntanya 
assitiats per la neu, els gossos ensalvatgits, els 
danys de la fauna salvatge, o més recentment 
l’aparició de la vespa velutina. Responem a les 
necessitats del món rural perquè estem a la seva 
disposició. Algú creu que aquesta resposta es 
podria donar sense ser “els Agents Rurals”, sen-
se tenir un cos dedicat al món rural i especialitzat 
en? Ei! No ens oblidem que també responem al 
112 en el marc de les nostres competències, fet 
que en algunes comarques no és un fet trivial!

La propera legislatura haurà de resoldre més 
d’una incògnita. Ni la “puta i la Ramoneta” ni la 
“patata calenta”. La bona notícia és que el nou 
Conseller, Jordi Ciuraneta, sembla haver co-
mençat a posar “fil a l’agulla” en la qüestió: Ha 

Necessitem un Departament que  
cregui en el CAR, que entomi els 

seus reptes i desenvolupi les seves 
potencialitats.
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encomanat a la Subdirecció l’elaboració d’un Pla 
Director del CAR. Això implica fer una projecció 
del Cos a mig i llarg termini i programar les ac-
tuacions governatives per assolir els objectius 
marcats. Sembla que amb la creació de Grups 
Especials estem en la bona línia, però no hem 
d’oblidar que sense augment de plantilla aquesta 
aposta per la professionalització del CAR tronto-
lla, i molt.

Confiem que aquest pla s’obri a la participació, 
entre altres, del personal del CAR. És l’oportunitat 
de trobar solucions de confluència d’interessos 
entre treballadors i “usuaris” del CAR. I també és 
l’oportunitat de seleccionar el talent per a la di-
recció Cos. Algú que pensi en cartes de serveis, 
càrregues de treball, disponibilitat de plantilles, 
i que mentre es fan grups especials, no s’oblidi 
que a les comarques calen agents. Cal acabar 
amb les comèdies dels processos d’adjudicació 
de places en funcions. Cal el desplegament, però 
no qualsevol desplegament.  

A mode il·lustratiu, tal i com es planteja des de 
la branca de la psicologia de la “intel·ligència 
emocional”, us mostrem l’esquema dels factors 
de desmotivació en les organitzacions. Esperem 
que el pla director també ho tingui en compte.

Quan es va començar a parlar de la creació del 
GECAJ, em vaig fer certes il•lusions que alguna 
cosa es movia en la bona direcció dins del CAR. 
El fet que es volgués crear un grup que tingués 
com a objecte de treball la investigació, els ates-
tats i tot allò que es relaciona amb el Dret Penal 
em generava expectatives engrescadores pel 
que fa al futur del CAR. 

En el moment que va aparèixer la convocatòria 
per accedir al GECAJ vaig decidir participar-hi, 
ja que vaig començar a percebre la creació 
del GECAJ com una millora qualitativa del Cos 
d’Agents Rurals i una aposta decidida cap a la 
professionalització del CAR així com un pas més 
cap al seu desenvolupament estructural. 

Crec que era (i és) necessari un grup d’aquest 
estil al CAR, d’igual manera que crec que ho són 
d’altres, i dic d’aquest estil pel que  al concepte 

de “Grup d’Investigació”, un grup d’agents que 
han de ser formats per assumir i recolzar els as-
pectes més complexos dins les tasques que  són 
pròpies al CAR, en aquest cas els referents als 
il•lícits penals.

La realitat que he anat percebent, però, ha estat 
ben contrària: bàsicament una manca de prepa-
ració i interès preocupant així com una ineficàcia 
dels comandaments que acaben decidint que fa 
o deixa de fer el GECAJ en particular i el CAR en 
general. Així s’ha anat reflectint : reunions impro-
visades o directament no convocades, la manca 
de propostes formatives, de línies estratègiques 
de treball pel grup (PNT, camps d’actuació, etc), 
falta de projecte, poca pedagogia del grup a la 
resta del CAR, en definitiva, una sensació de 
poca planificació que ja s’apuntava en la pre-
sentació inicial del grup. Aquesta reunió inicial, 
que va ser dirigida pel Subdirector i l’Inspector 

Grup Especial de Col·laboració amb l’Administració de Justícia: 
no hem de perdre pistonada!
Adam Picón, delegat de l’Agrupació
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en Cap, va topar directament amb el que s’havia 
transmès al curs de formació. 

Com pot ser que un grup de 28 agents rebi una 
formació molt completa, en la que es dóna un 
missatge molt potent: SOU EL FUTUR GRUP 
D’INVESTIGACIÓ PENAL DEL COS D’AGENTS 
RURALS, us transferim els coneixements dels 
Grups d’Investigació de Mossos, coneixements 
jurídics, etc., i el dia de la presentació del GECAJ 
els màxims responsables del CAR ens diguin: 
“sobre la marxa...”? Però quina seriositat és 
aquesta?! On és el projecte?! Quin concepte en 
tenen, del GECAJ? Per què el talent i la qualitat 
tècnica que dóna una formació especialitzada ha 
d’estar tan condicionada per la discrecionalitat 
d’uns comandaments que no han estat formats 
en la matèria? Sí, ja sabem que la jerarquia els 
atorga certes potestats, però és la millor manera 
d’enfocar el treballs i les decisions amb les mi-
llors garanties en termes de qualitat? Perquè una 
cosa és que se’ls demani l’ impuls i coordinació 
dels agents i altra cosa molt diferent és que assu-
meixin la responsabilitat d’imposar el seu “criteri 
tècnic” al dels agents formats i especialitzats. No 
és estrany, doncs, que tinguin dubtes, que es 
generin pors, i que finalment s’acabi improvisant 
“sobre la marxa”.  

SIGUEM POSITIUS: HI CONTINUEM CREIENT
Dit això, i lluny d’estar  resignat, aquestes línies 
volen ser un missatge encoratjador. La breu his-
tòria del CAR ens diu que les grans coses que 
s’han fet, les fites assolides al Cos d’Agents 

Rurals, s’han aconse-
guit per l’empen-

ta dels companys de base, TOT I LA MANCA 
D’ESTRUCTURA, entre d’altres mancances.
La gran majoria de les propostes sempre s’han 
generat a la base del col•lectiu, sent un gran 
exemple d’implicació del funcionari en el funcio-
nament de l’Administració que va molt més enllà 
del sou que percep.

Estic convençut que els companys del GECAJ, 
així com els d’altres Grups Especials i Grups de 
Suport donaran exemple del que dic. Així ha estat 
en els Grups existents: GEVA, Grup Suport Marí, 
Grup Suport Aeri, USAE, etc. Cal ser conscients 
que el context polític immediat pot convertir-se 
en tota una possibilitat per anar endavant. Aquí 
haurem de jugar-nos el tot pel tot. O el CAR es 
veu com una eina ben estructurada i amb un po-

tencial enorme al servei de la ciutadania en 
la protecció del medi ambient, i per tant, 

s’ha de desplegar estructuralment, o el 
CAR es veurà com una organització in-

El CAR s’ha de desplegar  
estructuralment, o es veurà com una 
organització incòmoda de vegades, 

amb pocs interlocutors (alts 
comandaments) vàlids, amb manca 

de preparació tècnica, i en 
conseqüència, una organització 

obsoleta. 
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còmoda de vegades, amb pocs interlocutors (alts 
comandaments) vàlids, amb manca de prepara-
ció tècnica, i en conseqüència, una organització 
obsoleta. 

Aquesta visió és la que ja apuntava el “Llibre 
Blanc de la Transició Nacional”. Per això cal un 
nou esforç col•lectiu, un cop més des de les ba-
ses, amb professionalitat i exemple, mostrant els 
veritables potencials del CAR. Si a més hi sumem 
un canvi de xip dels que dirigeixen el CAR (su-
pervisar, coordinar, però sobretot deixant aflorar 
el talent), aconseguirem crear inèrcies conjuntes, 
QUE SUMIN. No hi haurà qui aturi el CAR. I és 
que, quan ens hi juguem l’ofici, no s’hi valen mit-
ges tintes.   

PD: les línies anteriors van ser escrites en data an-
terior al 19 de novembre. Què va passar el dia 19? 
Doncs que va aparèixer la llum al final del túnel. 
Aquest dijous va haver-hi la 2a reunió nacional del 
GECAJ a Torreferrussa i d’aquesta reunió en vaig 
percebre diversos aspectes.

El resum ben bé podria ser  “anem pel bon camí”. 
El Subdiretor i l’ Inspector en Cap ens van comu-
nicar diferents accions encaminades a posar en 
marxa el GECAJ d’una manera fefaent: Reunions 
amb CME encaminades a crear un grup de treball 
que busqui línies de col•laboració entre GECAJ i 
Investigació de Mossos, accés a les bases de da-
des policials, etc. però també se’ns va avançar al-
guna proposta formativa destinada als membres 
del GECAJ i es va crear la Comissió del GECAJ 
que haurà de treballar pel desenvolupament de 
PNT i Protocols específics del grup. Va existir in-
tercanvi de propostes, vaja, el que se’n diu feed-
back.  En definitiva, molt més que paraules: FETS. 
Així doncs, haig de reconèixer que ara per ara 
estic força esperançat i força optimista. 

Tanmateix, vull insistir en que no hem de perdre 
pistonada. Sens dubte, si des de Torreferrussa i 
des de la Subdirecció del CAR es manté aquesta 
actitud de ben segur que sumarem. 

Adam Picón, delegat de l’Agrupació

Al llarg d’aquests gairebé 8 anys treballant com 
a agent rural, n’he vist de molts colors, he pas-
sat per diverses situacions i he viscut emocions 
del més variades que m’han dut a fer-me plante-
jaments força heterogenis, entre els quals hi ha 
hagut el de deixar la feina.  

Però la opció de deixar la feina és la opció 
fàcil, la que em ve al cap quan tinc o 
he tingut les emocions ben aflorades. 
Aquestes emocions acostumen a sobre-
venir quan una situació no l’encaixes bé: 
decisions d’un superior que no comparteixes, 
convivència laboral difícil, volum de feina estres-
sant,  manca de mitjans adients, expectatives no 
assolides, etc. 

Però quan ho penses fredament i t’ho mires tot 
de manera global, arribes a certes conclusions. 
La primera consisteix en trobar l’origen d’aquelles 
situacions que fa que les emocions aflorin. La se-
gona és analitzar què puc fer-hi jo.

En el primer punt, intueixo dues parts diferencia-
des. Una és estructural, és a dir, la manca d’es-
tructura del CAR provoca certes mancances que 
repercuteixen en la meva percepció de la feina: 
per exemple el fet que un Cap d’Àrea Regional 

La meva feina és l’hòstia!!
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hagi de coordinar i supervisar els seus Caps 
d’Àrea Bàsica, a la vegada que les especiali-
tats regionals d’agents majors i Grups Especials 
(GECAJ, GEVA, etc.), gestió de personal, i un 
llarg etcètera. En definitiva, massa feina per a 
una única persona, per molt competent que si-
gui. Tanmateix, la falta d’estructura es manifes-
ta en altres facetes del nostre dia a dia com a 
agents rurals.

L’altra part està més lligada a “les relacions so-
cials”, en com em relaciono amb els companys, 
els “administrats” i com afronto les emocions que 
fan aflorar en mi. 

El segon punt de la anàlisi és què fer davant 
aquests dos focus. Doncs bé, el primer és ser 
conscient de què puc fer i què no. Si comencem 
pel segon focus, hom acaba concloent que el 
com jo enfoqui les situacions farà que les visqui 
d’una manera o un altra, i això vol dir acceptar 
la responsabilitat que tinc de permetre que les 
situacions em controlin o controlar-les jo, en de-
finitiva. És el que els psicòlegs anomenen “locus 
intern” o “locus extern”. Podem fer com els in-
fants i dir: “s’ha caigut el got” o dir “he tombat el 
got”. Opto per la segona.

Pel que fa al primer focus, per molt que parlem 
del Cos d’Agents Rurals com a estructura, po-
dem fer el mateix plantejament: o ploro i faig la 
rebequeria (“pataleta” pels amics) i dono la cul-
pa de tot al CAR, a la manca d’estructura, als sin-
dicats, etc., o opto per aportar solucions, encara 
que siguin en l’àmbit de la meva Àrea Bàsica. I 
aquest és el punt que vull destacar. Davant de 
les mancances del CAR podem obrir un compte 
al “Change.org” i esperar que amb això les co-
ses canviïn, o podem mostrar-nos proactius, de 
moltes maneres, cadascú pot optar per la que 
consideri més convenient: reunions comarcals, 
informes, sindicats, treball ben fet i un somriure 
(que són gratuïts).

I sobretot, no oblidem mai els bons moments que 
ens ha proporcionat aquesta feina, aquells mo-
ments que ens han fet pensar que la nostra fei-
na era l’hòstia. Potencialment hi segueixen sent. 
Perquè això és com l’escriptor que espera que li 
arribi la inspiració, si  l’escriptor no es troba amb 
la ploma a la ma, no servirà de res que arribi la 
inspiració. Així doncs, posem-nos a treballar 
perquè la nostra feina és l’hòstia!

Manel Vidal, coordinador de l’Agrupació

A finals del 2003 els agents rurals teníem llei prò-
pia, al 2001 s’havia ampliat la plantilla en un 25%,  
s’havien fet les primeres promocions al grup C en 
base als acords de 1999, i tots teníem clar que 
els garatges i corrals en què ens tenien treballant 
s’havien de substituir per centres de treball en 
condicions. Era l’època de la inauguració de les 
primeres “Bases del CAR”.

Totes aquestes fites es van aconseguir gràci-
es a un col•lectiu valent i fortament cohesionat. 
Aquells companys que fa més de 25 anys van 
decidir organitzar-se per defensar les condicions 
laborals i la professió sota unes sigles sindicals 
l’havien encertat. Tota l’energia d’aquells joves 
de les primeres promocions del CAR, que voli-
en canviar-ho tot, s’havia coordinat sota el nom 
d’Agrupació d’Agents Forestals de Catalunya 
per CCOO. I ho van fer!! A la resta d’autonomies 
de l’Estat Espanyol els agents no tenien repre-
sentació sindical pròpia. Defensaven els seus 
drets i professió els representants sindicals  de la 
Funció Pública en general. Cada autonomia era 
un emirat independent, ningú sabia que passava 
al seu costat. Ningú tenia la visió general dels 
cossos de “forestals” d’arreu de l’Estat i qui els 
representava tampoc “vivia” les seves problemà-
tiques en primera persona per defensar-los amb 
coneixement de causa a les taules de negocia-
ció.  A finals del 2003, el Cos d’Agents Rurals 
havia fet tal salt qualitatiu que quan explicàvem 
als companys de professió de la resta de l’Es-
tat el funcionament del CAR ens miràvem com a  

La  
“Coordinadora  
de Agentes  
Forestales de 
CCOO” supera  
una década
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“extraterrestres”. Per tal d’exportar el model que 
havia funcionat a Catalunya, a finals del 2004, 
l’Agrupació d’Agents Forestals de Catalunya vam 
impulsar que CCOO, a nivell estatal, creés una 
comissió “Coordinadora de Agentes Forestales”. 

La història de les Comissions Obreres, creades a 
Catalunya i “replicades” a nivell estatal, es repetia 
a la petita escala dels agents forestals. El 30 de 
novembre de 2004 es constituïa la Coordinadora 
i se li encomanava un decàleg d’objectius: pro-
moure lleis autonòmiques pels col•lectius, crear 
una llei marc a nivell estatal, defensar totes les 
competències (especialment en matèria penal, la 
qual estava en qüestió), reforç de plantilles, pro-
moció professional, impartir formació,  exigir do-
tació equips de protecció individual i promoure la 
jubilació als 60 anys.

A Catalunya també ens va servir per fer la compa-
rativa de retribucions, fet que ens va ajudar a l’ho-
ra d’aconseguir l’increment salarial de l’acord del 
2006. Vista la penúria dels anys posteriors, podem 
estar contents d’haver-ho aconseguit en aquell 
moment.  Els objectius de la Coordinadora s’han 
treballat però al mateix temps continuen vigents. 
A més, aquesta trajectòria d’una dècada ens ha 
permès estar a la primera línia de la batalla contra 

la “Ley de Montes” del PP, trobant suports d’al-
tres col•lectius com és el cas de la Asociación 
Unificada de la Guàrdia Civil, aconseguint reu-
nions amb congressistes i treballant coordinada-
ment a totes les autonomies. Precisament, amb 
la “Ley de Montes” s’ha demostrat la importància 
i eficiència de sumar esforços i coordinar-nos, 
amb una AEAFMA renovada i combativa i amb 
UGT, que seguint el mateix model, va crear fa 
poc més d’un any (11/06/2014) el seu sindicat 
d’agents forestals d’àmbit estatal.

Molt ens queda per fer i tot és possible. Lluny 
dels personalismes que ens poden debilitar, 
confiem trobar la unitat d’acció que ens permeti 
aconseguir objectius tant transcendents com la 
jubilació als 60 anys i altres.

Díptic de difusió de la coordinadora de 
CCOO (Desembre 2004)
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Manel Vidal, coordinador de l’Agrupació

Fa 14 anys que sóc agent rural. Ben aviat vaig 
sentir a parlar del conflicte amb els enginyers. El 
boicot que es feia als agents rurals en algunes 
comarques. Per sort, en altres la col•laboració era 
òptima, per tant em nego a parlar de col•lectiu, 
doncs estic convençut que tot rau en persones 
concretes, en interessos particulars, i que per allò 
del corporativisme i del “o estàs amb nosaltres o 
estàs amb ells” a banda i banda ens vam deixar 
arrossegar o no vam fer prou per combatre el pro-
blema a les nostres files.

Sobre els orígens d’aquest conflicte ja s’ha escrit 
prou. Sembla ser que ve de temps ancestrals. 
Suposo que uns diran que l’altre va tirar la prime-
ra pedra, i els altres diran exactament el mateix. 
Jo em limitaré a aquests 14 anys, analitzant els 
fets i preguntant-me si aquest conflicte beneficia 
a algú. Perquè si no és així, mai és tard per fer el 
camí invers “del conflicte a l’oportunitat”

Recordo el boicot al CAR, amb escrits d’alguns 
enginyers desobeint el protocol de col•laboració 
signat per l’encara diputada Montserrat Candini. 
Recordo la Mesa de Manresa, una plataforma 
d’enginyers i sector forestal que van fer mans i 
mànegues per a què la Llei del CAR no s’apro-
vés. Recordo que CCOO ens vam reunir amb ells 
(Paco i Àngel portaven la veu cantant). La casu-
alitat i les presses per aprovar la Llei a finals de 
legislatura va voler que aquesta reunió fos el ma-
teix dia de l’aprovació de la Llei. La nostra ale-
gria contrastava amb el seu abatiment, m’atreviria 
a dir ràbia en algun cas. Evidentment, no era el 
millor dia per parlar, per posar els fonaments a la 
resolució d’un conflicte. Per ser pràctics i trobar la 
solució “win-win”; abans calia desfer-se d’orgulls 
i prebendes. Embriagats de victòria uns i enutjats 
de derrota altres, per una batalla, la de la Llei, que 
erròniament semblava la fi de totes les batalles, no 
en vam saber més. Ni tant sols vaig saber copsar 

quin era l’interès, els objectius d’aquells senyors. 
Potser el que volien ells i el que volíem nosaltres 
tenia una solució comuna, però és que no vam 
ser capaços ni d’emplaçar-nos a més trobades 
per buscar solucions. 

Aquell dia semblava que s’havia acabat una 
guerra. Però com tota ferida mal tancada, encara 
avui continua sagnant. I és que ja va sent hora 
que tots ens adonem que per bé o per mal, la 
trajectòria dels agents rurals i la dels tècnics, que 
d’una manera o altra compartim el servei públic 
de la protecció del medi natural, amb responsa-
bilitats diferents però amb un objectiu comú, és 
una trajectòria paral•lela. I que quan vivim d’es-
quenes els uns als altres, generem el “lost-lost”

Ben aviat, el Col•legi d’enginyers va impugnar la 
Llei. Principalment per la dispensa de titulació, 
doncs s’oferirien places dels grups A i B a perso-
nes sense titulacions superiors o tècniques res-
pectivament. Sense entrar al debat de defensar 
o atacar la dispensa, el cas és que el seu recurs 
es va desestimar.

Paral•lelament, al CAR es convocaven places de 
comandaments com si la Llei res hagués canviat. 
Em pregunto quines assessories jurídiques hem 
tingut? Em pregunto si a la cúpula del CAR se 
li va passar de comentar els canvis a la Funció 
Pública? Em pregunto, qui eren els responsables 
d’aquells concursos, oposició i nomenaments? 

De l’oportunitat al conflicte i del  
conflicte a l’oportunitat. El “lost-lost” 
de la sentència dels comandaments

Fixeu-vos que estic parlant  
sempre de treballadors que van fer un 
procés selectiu i que tenien la plaça 

en propietat. El cas dels nomenats en 
funcions res té a veure amb això. 
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Com diu la Sentència del TSJC, van vulnerar la 
Llei? Dins de l’Administració, es depurarà alguna 
responsabilitat? Després de 14 anys a la casa, re-
conec que la darrera pregunta peca d’ingenuïtat. 
L’únic que està clar és que pagaran els plats tren-
cats uns treballadors que van optar per una carre-
ra professional amb les regles que fixava l’Admi-
nistració. Van optar per una opció deixant altres 
pel camí, i ara els hi diuen que ni tant sols els hi 
haurà consolidat el nivell. Tot ha estat un somni. 
Tornem al dia de la marmota.

Però no ens avancem. Estem parlant de concur-
sos oposició fets fa una dècada. I és que l’Admi-
nistració no ha tingut temps de fer les coses bé en 
tant de temps? El desplegament reglamentari que 
s’havia de fer en un any en va trigar 5, i les places 
de la categoria de sotsinspectors encara és hora 
que es convoquin. El col•legi d’Enginyers va im-
pugnar el Reglament, i en això els hi van donar la 
raó. Més encara, la Sentència que era contra unes 
disposicions del reglament del 2008, acaba anant 
més enllà del que demanava el Col•legi d’Engi-

nyers en un principi. Acaba declarant nuls 
nomenaments anteriors al Reglament que 

mai havien estat impugnats.

Costa no creure en la teoria de la cons-
piració, d’una banda perquè no es va in-
formar als afectats; d’altra banda perquè 
la Subdirectora de torn deia que recórrer 
la sentència hauria estat un malbarata-
ment de diners públics, i a més, quan 
ara els afectats demanen l’expedient 
administratiu de tot l’afer, el propi 
Departament els hi nega. Quina infor-
mació estan amagant? Sabem que a 
aquella Subdirectora no li agradava 
la línia jeràrquica del CAR. Sabem 
que va ser la primera en proposar 
la lliure designació als Caps d’Àrea 
Regional. I sabem que aquesta sen-

tència allibera la meitat dels càrrecs 
de comandament del CAR. El que no 
sabem és si s’havien promès càrrecs 
a algú amb qui la Subdirectora es sen-

tís més còmoda.

Evidentment, els afectats s’han defensat, 
i amb recursos i suport del sindicat primer i 

de l’administració després hem allargat l’ago-
nia uns anys més. Segurament, encara queda 

recorregut. Demano a tot funcionari que un dia 
va superar un procés selectiu que es posi en la 
seva pell. Que al cap d’una dècada et diguin: 
“Era broma, el teu sou era broma, el teu rang 
era broma, la teva carrera professional torna a 
la casella de sortida”. Coi!! Que jo m’he muntat 
la meva vida en base a un sou i un lloc de treball 
segur. Hagués pogut engegar un negoci, hipote-
car-me  menys, optar per una altra feina o carrera 
professional. Ei!! Que l’oposició la veu planificar 
vosaltres i jo em vaig cenyir a les vostres regles. 
Què he fet malament? Quina culpa en tinc jo? Si 
us poseu en la seva pell entendreu que lluitaran 
fins al darrer alè per a què els plats trencats si-
guin els mínim i que els pagui qui en tingui la 
responsabilitat. 

Fixeu-vos que estic parlant sempre de treballa-
dors que van fer un procés selectiu i que tenien 
la plaça en propietat. El cas dels nomenats en 
funcions res té a veure amb això. Ells ja saben 
que el nomenament en funcions sempre és en 
precari. Altra cosa és que la pròpia batalla jurí-
dica hagi servit d’excusa per anar posposant els 
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corresponents concursos i que el dret a la pro-
moció al CAR hagi estat bloquejada també per 
aquest conflicte etern. Està clar que, a més dels 
afectats directament, el CAR també hi ha perdut 
per aquest conflicte. No deu ajudar massa al 
desplegament tenir part dels tècnics de la pròpia 
Direcció General en contra del CAR. Però, que hi 
guanya l’altra part?

La Llei i el Reglament del CAR configuren l’es-
tructura tècnica del Cos. Dissenyen un esquelet 
on hi ha d’haver “tècnics”. Per al Col•legi d’en-
ginyers, però sobretot pels propis tècnics del 
Departament, és una oportunitat laboral. Una 
oportunitat que des del conflicte ha estat vetada a 

tothom. Posant pals a les rodes de la tecnificació 
i la millora organitzativa que havia de fer del CAR 
la millor eina de col•laboració en la gestió que 
hagin pogut somiar mai els tècnics responsables 
d’aquesta gestió. Quan els tècnics de cultura, 
d’urbanisme o d’altres departaments s’adonen 
del que els hi podem aportar, la col•laboració 
s’inicia al moment. Això és “win-win”, la solució 
intel•ligent.

Per allò de l’efecte bumerang, ves per on que la 
sentència aconseguida pel Col•legi d’Enginyers 
força a l’Administració a iniciar d’urgència el des-
plegament de les categories professionals del 
CAR. “No hay mal que por bien no venga.” A veu-
re si aquest cop hem aprés una mica tots plegats 
i sabem passar del conflicte a l’oportunitat. 

CCOO seguim a la disposició dels tècnics del 
Departament per fer reunions amb els seus òr-
gans de representació o a títol particular, amb la 
ferma voluntat i el convenciment que és possible 
trobar solucions “win-win” que responguin als in-
teressos d’uns i altres.

Ambaparà: Expressió de ponent possiblement 
una contracció de “On va a parar?”. S’usa com 
a mostra de sorpresa o exclamació davant fets 
que semblen no tenir aturador, dels quals és di-
fícil preveure les conseqüències finals. Sinònim 
a dir “mare meua!” o “ai Déu meu!”

Truquem a la base de Tremp. Esperem sentir 
alguna cosa com “Agents Rurals digui’m?” o 
“Oficina Comarcal del Pallars Jussà, digui’m?”, 
però ves per on que ens responen:
- “Reserves Nacionals de Caça, digui’m?”
Després d’uns segons d’ensurt, comprovem el 
número que hem marcat. 
- “Perdoni, que no és la base dels Agents Rurals 
això?”
- “Ah sí, de vegades són per dalt. Nosaltres som 
de Forestal Catalana, pel tema de les reserves.”
- AMBAPARÀ! 

PD: vam comunicar aquests fets a la 
Subdirecció i ens van comunicar que ja ho van 
resoldre.

AMBAPARÀ! 

Iniciem nova secció:

Per al Col•legi d’enginyers, però  
sobretot pels propis tècnics del  
Departament, és una oportunitat 

laboral. Una oportunitat que des del 
conflicte ha estat vetada a tothom.
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Manel Vidal, coordinador de l’Agrupació i Adam Picón, delegat de l’Agrupació

El nou acord de condicions laborals inclou, en 
la seva disposició addicional primera, la creació 
d’un grup de treball tècnic per a la definició del 
Pla de Carrera Professional del CAR.

Aquest grup de treball haurà d’acabar el pla, 
actualment definit fins a la categoria d’oficial. 
Haurien de formar part d’aquest grup agents amb 
implicació i coneixements de les àrees d’especi-
alització i també aquelles persones que per llurs 
coneixements puguin aportar el seu gra de sorra 
en una visió transversal de l’organització, des de 
la formació, la gestió del personal, la seguretat ju-
rídica, etc.

Que és el Pla de Carrera?

Un Pla de Carrera ha de partir de l’anàlisi de la si-
tuació de l’Organització: la seva carta de serveis, 
els seus recursos humans i materials, les càrre-
gues de treball i les possibilitats de redimensiona-
ment a mig i llarg termini. 

Ha de definir els rols i funcions dels llocs de treball 
en les diferents escales, categories, especialitats 
i càrrecs de comandament o coordinació. Per a 
cada lloc de treball serà necessari estar en dispo-
sició d’uns coneixements o “competències“ que 
el Pla de Carrera haurà de descriure. Finalment, el 
Pla haurà de proposar un itinerari formatiu que tin-
gui en compte l’experiència i coneixements previs 
dels membres del CAR, així com els continguts 
exigibles en els processos selectius. Tanmateix, 
servirà de referència per a la promoció horitzontal 
i vertical al Cos.

Volem destacar la importància del Pla de Carrera, 
ja que d’aquest en depèn en gran mesura el futur 
del CAR, el nivell de professionalització de cada 
categoria, el perfil dels i les agents que promocio-
nin a les escales executiva i superior, la capacitat 
de crear noves inèrcies, la millora en la direcció 
i gestió, en el desenvolupament de les diferents 
especialitzacions, així com la capacitat d’afrontar 
nous reptes i adaptar el CAR a aquests nous ho-
ritzons. 

Podem fer un Pla de Carrera que persegueixi 

aquests objectius i que faci aflorar el talent que te-
nim al CAR, o podem mirar-ho des de la distància, 
permetre que alguns es facin un Pla de Carrera a 
mida per consagrar-se a les cadires de les deci-
sions i promocionar les camarilles; és a dir, seguir 
amb el sistema de promoció interna basat en les 
benediccions divines. 

I si vull canviar les coses, què puc fer?

Si esteu interessats en participar d’aquest grup 
de treball, poseu-vos en contacte amb nosaltres 
o amb la Unitat de Formació. Com més agents 
estigueu disposats a participar-hi millor feina po-
drem fer. Des de CCOO vetllarem per a què els 
membres de la “comissió tècnica” es seleccionin 
precisament per això, per les seves capacitats 
“tècniques”.

Pla de Carrera Professional del CAR
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Renovació  
a la Comissió Executiva 
de l’Agrupació

Comunicació

Queda menys d’un any per a la VIIa  Conferència 
de l’Agrupació de CCOO, on assembleàriament 
caldrà decidir els objectius pels propers 4 anys i 
les persones encarregades d’impulsar-los.

Bona part dels membres de l’executiva actual 
no seguirem més enllà del novembre de 2016. 
Encara que sembli una data llunyana, el cert és 
que setembre i octubre els haurem de dedicar a 
preparar el traspàs de la VIIa Conferència i que 
els mesos d’estiu són poc hàbils per a les relaci-
ons amb l’Administració. 

Així doncs, per fer una renovació de l’Executiva 
calmada i que permeti traspassar experiència i 
contactes als nous delegats i delegades, caldria 
que els membres de la futura Executiva us incor-
poréssiu a principis del 2016. 

Si creus que pots aportar el teu gra de sorra, si 
creus que des del sindicat CCOO pots incidir en 
el futur del CAR i participar alhora en una gran or-
ganització que és motor de canvi social, si creus 
que les coses es poden fer millor i sents que saps 
com fer-ho, aquí hi tens un lloc. Posa’t en contac-
te amb nosaltres i comencem a fer camí junts.

En aquesta línia de renovació, darrerament s’han 
incorporat a l’executiva els companys Joaquim 
Camprubí del Vallès Occidental i Joan Solé de 
la Ribera d’Ebre. El futur és a les vostres mans. 
Comptem amb vosaltres.

Circulars: 
Us recordem que tothom que vulgui rebre les 
nostres circulars per mail (afiliats o no) només cal 
que ens ho demani a cocoforest@ccoo.cat.

Grups de wasap: 
Als afiliats i afiliades que ho desitgeu us podem 
afegir als grups de wasap que CCOO tenim a 
cada territorial. És la manera més ràpida de con-
tactar amb el vostre delegat de zona i de rebre 
les informacions d’interès a l’instant.  

15

Assegurances  
per incapacitat  
temporal  
extralaboral
La Federació de Serveis a la Ciutadadania de 
CCOO, posa a la vostra disposició tres mo-
dalitats diferents d’assegurança per cobrir la 
incapacitat temporal laboral. Podeu veure que 
entre elles difereixen pel que fa a prestacions, 
preus i dies màxims d’indemnització. 

Tingueu en compte que aquesta mena d’as-
segurances no cobreixen la baixa per hospi-
talització de qualsevol tipus, incloses les inter-
vencions quirúrgiques. Recordeu també que 
Atlantis ofereix l’assegurança de pèrdues pe-
cuniàries ( assegurança de nòmina), amb un 
cost d’uns 16€ anuals. Cobreix fins a 24.000€ 
o 365 dies com a màxim. No cobreix en cas 
de fets intencionats o dolosos ni per fets que 
comportin la pèrdua de la condició de funci-
onari.
 
Podeu trobar més informació a: http://www.
ccoo.cat/fsc/aspnet/assegurances.aspx 
També ens podeu escriure a cocoforest@
ccoo.cat

MAPFRE   
Opció    1 2 
Dies màxim indemnització  30 60
Indemnització del dia 1 al 3 inclòs 42€ 42€
Indemnització del dia 4 al 20 inclòs 21€ 21€
Quota anual   49€ 69€ 

ATLANTIS:
Opció     1
Periode Maxim d´indemnització any 50
Indemnització del dia 1 al 20 inclòs 15€
Quota anual    39’38€

GENERALI: 
Opció     1
Periode Maxim d´indemnització any 180
Indemnització del dia 1 al 3 inclòs 42€
Indemnització del dia 4 al 20 inclòs 21€
Quota anual    59’90€
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Cursos de l’Agrupació de CCOO el 2015
Aquest ha estat un any difícil pel que fa a la 
formació sindical. El Govern Central ha mantin-
gut la incertesa fins al darrer moment pel que 
fa a les partides econòmiques destinades als 
Plans de formació contínua del personal de les 
Administracions Públiques (AFEDAP) formació i 
finalment s’ha hagut de concentrar tota la oferta 
formativa als mesos d’octubre i novembre. Però 
si creiem que el tema de les partides pressupos-
tàries destinades a formació havia quedat resol-
ta, anàvem ben errats. A hores d’ara no sabem 
si l’any vinent CCOO podrem oferir formació. 
Ja vam explicar al Cocoforest número 72 com 
el Reial Decret Legislatiu 4/2015, regulador del 
Sistema de la Formació Professional, canviava 
les bases per dotar pressupostàriament la forma-
ció AFEDAP.

Tot i així, finalment hem pogut realitzar els cur-
sos que vam presentar el primer trimestre d’en-
guany, i cal destacar la bona acollida que han 
tingut, fins al punt que dos d’ells (llenguatge caní 
i smartphones) els hem hagut de repetir per la 
seva alta demanda. 

Aquest són els cursos que hem organitzat:

• LLENGUATGE CANÍ, SENYALS DE CALMA 

• SMARTPHONES I SISTEMES D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA

• INTEL•LIGÈNCIA EMOCIONAL: ESTRATÈGIES 
PER A L’ADAPTACIÓ ALS CANVIS I PER A LA 
GESTIÓ DELS CONFLICTES

• CURS DE DEFENSA POLICIAL EN EL 
TREBALL POLICIAL

A sota fotografia dels curs d’intel·ligència emocional a 
Torredembarra. A la dreta el curs de llenguatge caní de 
Manresa.
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Manel Vidal, coordinador de l’Agrupació

Alguns recordareu aquest whatsapp i altres simi-
lars del mateix “delegat sindical”. Era en plena 
batalla per la negociació de l’Acord i poc abans 
d’unes eleccions sindicals on aquest delegat feia 
mèrits per continuar com “alliberat sindical” a 
Girona i evitar tornar a la Ribera d’Ebre.

Pel bé de l’Acord i pel bé de tots, CCOO ens vam 
empassar més d’un gripau d’aquestes dimensi-
ons per allò de la unitat sindical. El problema és 
que encara és ben cert el refrany castellà “calúm-
nia, que algo queda”. Hom pot no creure el men-
tider, però tot i així, es genera un dubte; de ve-
gades un discurs col•lectiu que encara que sigui 
inversemblant, emocionalment ens impregna. Tot 
i que la raó digui en base a fets o arguments “el 
que diuen és fals”, al calaix de les emocions en 
vers el calumniat queda un “ves amb compte”.

Ves per on que si amb algú s’ha d’anar amb 
compte és amb els mentiders. La seva capacitat 
d’intoxicació i destrucció és tan potent com sub-
til. Qui ho hagi patit sabrà quant de mal poden 
fer poques paraules. Quan algú és capaç de 
proferir mentides a consciència i per interessos 
particulars, ja no és un simple mentider, aquí 
s’afegeix la maldat, i aleshores el personatge 
esdevé un “malvat mentider”.

Qui va escriure aquest whatsapp va ésser tes-
timoni de primera línia de tota la negociació. 
Estava a les taules i es reunia amb nosaltres 
per preparar les reunions. Sabia perfectament 
la feina que vam fer CCOO, per què lluitàvem 
i com hi lluitàvem (tant per l’Acord com pel 
passi al C). Sap que vam liderar una vaga 
contra el Decret quan en principi ni ells hi cre-
ien. Sap que va ser CCOO en solitari qui va 
contactar amb tots els grups del Parlament 
per aconseguir la resolució que va obrir les 
portes a retirar el Decret. Coneix la nostra 
actitud envers l’Acord i el Decret, el concurs 
de trasllats i el passi al C, i sobre tot això 
hem sentit mentides. 

Per cada mentida m’he posat en contac-
te amb el Coordinador del seu Sindicat, 
el qual m’ha atès, m’ha reconegut l’error i 

m’ha garantit que donaria instruccions per a què 
no es repetís. Finalment, sembla que s’ha aturat 
la calúmnia, fet que li agraeixo i que em demostra 
que no és l’actitud d’un sindicat la que ens ha dut 
aquí, sinó la d’una persona a la que, com a tot-
hom, “el temps posarà al seu lloc”.

El temps posa a cadascú al seu lloc



L’ in fo r mat iu  de  l ’Agr upac ió  d ’ A g e n t s  F o r e s t a l s  d e  C a t a l u n y a

22

Us enrecordeu 
del passi al C?

Adam Picón, delegat de l’Agrupació

Pensareu “què vol dir aquest títol?”. Doncs resul-
ta que un company dels APN d’Osca (Aragó) va 
descobrir aquesta repoblació curiosa:

Si us fixeu bé, enmig de la plantació de pi roig 
(Pinus sylvestris) hi ha uns arbres de fulla ca-
duca (Larix decidua) que generen una figura 
especialment visible ara, a la tardor. Podria trac-
tar-se d’una creu gammada o esvàstica? 

Com molts sabreu, la població pirinenca de 
Canfranc és famosa especialment per la ubica-
ció de la estació internacional de ferrocarrils, la 
qual ha estat protagonista d’alguns episodis de la 
història recent, concretament durant la IIa Guerra 
Mundial. 

La repoblació es va realitzar durant l’ocupació 
Nazi de França, per situar-nos en context era una 
època en què la col•laboració entre les autoritats 
espanyoles i alemanyes van permetre actes com 
l’afusellament del President Companys. 

UNA MICA D’HISTÒRIA
La estació Internacional de Canfranc va ser inau-
gurada un 18 de juliol (ves per on) de 1928 per 
Alfons XIII. Durant la Guerra Civil Espanyola va ser 
controlada per l’exèrcit Franquista, el qual va tapi-
ar el túnel que connectava amb França per evitar 

qualsevol possible incursió aliada provinent de 
l’estat gal. 

Després de la IIa Guerra Mundial el trànsit es va 
reprendre fins que el 27 de març de 1970 un tren 
de mercaderies francès va descarrilar al pont de 
l’Estanget (a la vesant francesa) i el trànsit inter-
nacional ferroviari va quedar interromput indefi-
nidament.

Des del 2005 hi ha un projecte de restauració 
i recuperació de l’estació en un concepte mixt 
d’estació de trens i hotel de luxe. Tanmateix, el 
6 de març de 2002, la estació va ser declarada 
com a BIC (Bien de Interés Cultural).

LA ESTACIÓ DURANT LA SEGONA GUERRA 
MUNDIAL
Com deia, durant la Guerra Civil Espanyola es va 
taponar el túnel que connectava França i l’Estat 
Espanyol. Al finalitzar la guerra el túnel es va re-
obrir, però amb l’esclat de la IIa Guerra Mundial 
el trànsit va quedar restringit a viatgers i només 
es va permetre el pas de combois de wolframi 
(un mineral emprat pels alemanys en la seva in-
dustria armamentística) i combois d’or provinent 
dels “país neutral” de Suïssa.

Quin era l’origen d’aquest or? Doncs l’espoli de 

Reforestacions curioses i expoli jueu

Repoblació realitzada 
els anys ’40 amb pi roig 
i Gabarró. Canfranc 
(Osca)
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Us enrecordeu 
del passi al C?

Si, això diuen alguns...
Potser convocaran les  

places de sotsinspectors 
encara que no les  

demanem...

milers de famílies jueves. Molts testimonis encara 
vius, recorden com durant aquells anys hi havia a 
Canfranc un traginar continu d’oficials de les SS 
o, tal i com en deien els llogarencs “mocetones 
que comían huevos en cantidad” els quals con-
trolaven el pas de l’or alemany cap a Espanya 
i Portugal (El Mundo, 19/08/2001). Però també 
hi havia gent de la França col•laboracionista de 
Petain i forces locals. En definitiva, un batibull in-
ternacional a l’alçada del context bèl•lic del mo-
ment.

Així doncs, podem plantejar-nos si la plantació 
de pi roig i gabarró formant una esvàstica és pura 
casualitat, si és una mostra de sintonia entre les 
autoritats franquistes, en aquest cas l’enginyer 
forestal, i les autoritats nazis, o si  conforma en sí 
mateix una senyal. Com deia Dr. Jones a Indiana 
Jones y la Última Cruzada, la “X marca el lugar”. 
Qui sap si és aquest el cas i la creu assenyala la 
ubicació d’aquests combois amb or.

Sigui com sigui, en aquests temps actuals on tot 
canvia tant vertiginosament, els boscos mante-
nen la màgia de fer-nos viatjar en el temps. En 
aquest cas uns 75 anys enrere. Com ha canviat 
el món en aquests tres quarts de segle, i en can-
vi, el pi roig i el gabarró continuen allà on es van 
plantar.

Estació Internacional de Canfranc (Pirineu d’Osca)

Vols dir aquell que 
havia de fer-se

perque ja tocava?
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l’Executiva de l’Agrupació:
cocoforest@ccoo.cat

676 808 153

Agrupació
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Via Laietana, 16 - 7a planta
08003 Barcelona
Tel. 676 808 153

Fax. 93 100 10 38
cocoforest@ccoo.cat

web: www.agentsrurals.net
Bloc: http://agentsrurals.blogspot.com.es

Twitter: @AgentsRuralsCCO

Manel Vidal El Segrià  Coordinació 676.808.536 manelvidal@sindicat.ccoo.cat

Isard Alfonso El Barcelonès Formació  676.808.153 isard.alfonso@gencat.cat

Eduard Garcia La Ribera d’Ebre Salut laboral 977.403.437 egbgarcia@gmail.com

Ricard Núñez El Solsonès Professional 973.484.215 rnunez@gencat.cat

Roser Roig Urgell  Salut Laboral 973.314.399 roserroigv@gmail.com

Adam Picón El Baix Llobregat Laboral  936.529.508 adampicon@gmail.com

Joan Solè Rojals La Ribera d’Ebre Rep. territorial 619.286.436 rojals@gmail.com

Joaquim Camprubí l’Alt Penedès Rep. territorial 619.29.88.14 joaquimcamprubi1800@gmail.com

JM Vandellós L’Alt Penedès Comunicació 938.199.873 josepm.vandelloso@gencat.cat

A CCOO lluitem pel col·lectiu, lluitem per tu, 
A F I L I A’ T !

Si vols rebre puntualment la informació, 
envia’ns el teu correu electrònic a:

cocoforest@ccoo.cat


