Resultats de l’enquesta als professionals del SEM sobre la proposta de disseny del nou
uniforme proposat per la Direcció.
A continuació trobaràs els resultats de l’enquesta que hem dut a terme a través de la web
blog.comitesem.org, per tal de conèixer la opinió de les treballadores i treballadors del SEM en quant a
la proposta d’uniformitat que ha estat publicada en la licitació el pasat 1 d’octubre.
Aquesta enquesta ha estat motivada pel descontent general que s’ha fet palès amb els missatges i
trucades que els professionals han fet als diferents membres del Comitè en relació a la proposta
publicada. Per tal de poder tenir dades objectives i quantificables, vam demanar per mail a totes i tots
els treballadors que donessin la seva opinió.
Aquests son els resultats.

Mostra
Mostra total: 241 enquestes realitzades
Operacions: 199 (82,58%)
CeCos: 38 (15,76%)
Magatzem/Logística: 4 (1,66)
Acceptem aquesta mostra com a significativa al representar aproximadament un 34% dels
professionals del SEM.
T'agrada la imatge del nou uniforme?
No: 195 (80,91%)

Si: 46 (18,09%)

La majoria dels enquestats no estan conforme amb el disseny de l'uniforme presentat per l'empresa.
En els comentaris, es diu que el nou uniforme presenta un canvi radical de la imatge actual i segueix
mantenint un color taronja que no és corporatiu. S'aposta per substituïr-lo pel color vermell o blau, sent
la opció més majoriàtia la recuperació del color blau fosc per combinar-lo amb el groc.
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Disseny del polo
L'empresa proposa tornar al polo de color blanc i deixar el groc. Nosaltres vam proposar el canvi de
color a blanc per als professionals de la CeCos ja que calia un color menys agressiu per estar tantes
hores a la sala, pero enteniem que el groc si era necessari al carrer i, a més, els usuaris ja ens
identifiquen amb aquest color.
Tenint en compte que hi haurà polo de màniga llarga i màniga curta, selecciona el disseny de polo que
més t'agradi:
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La majoria dels enquestats (74%) aposten per la combinació groc-blau fosc (41%) o groc-vermell
(33%) per al polo de l'uniforme. Sent la primera opció una combinació de groc-blau fosc, coincidint amb
el color dels pantalons. En els comentaris els enquestats indiquen que és una combinació elegant i que
harmonitza el conjunt de l'uniforme.
També segueix com a segona opció la combinació groc-vermell. Quedant la combinació proposada per
l'empresa (blanc-taronja) com a opció poc escollida.

Disseny de la samarreta interior
L'empresa proposa canviar a color blanc la samarreta interior. Actualment la portem blava, igual que la
resta de cossos d'emergències. Tenit en compte el color del polo que hagis escollit, selecciona el
disseny de la samarreta interior que més t'agradi:
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Els enquestats aposten per continuar amb el color blau fosc per a la samarreta interior.

Disseny del pantaló
L'empresa proposa mantenir el color blau actual. Es va treballar a la comissió la necessitat de
recuperar els reflectants als pantalons per seguretat dels professionals. L'empresa proposa, a més,
afegir una tira de color taronja. Selecciona el disseny de pantaló que més t'agradi:
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La majoria dels enquestats han escollir el disseny del pantaló de color blau fosc (com l'actual) amb les
bandes reflectants (71%) seguit de la combinació amb la franja vermella (19%). En últim lloc queda el
color taronja.

Disseny de l'armilla (i la parka)
Hem unificat els resultats dels colors del disseny de l'armilla amb els dels colors de la parka ja que son
molt similar (els enquestats han escollit la mateixa combinació de colors per armilla i parka, amb una
mínima diferència).
Es van mostrar les següents combinacions de colors:
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La combinació de color escollit de forma majoritària ha estat l'armilla de color groc i blau fosc (55%),
seguit de la combinació groc i vermell (20%). Porcentatges similars a les mateixes combinacions amb
la parka.
El últim lloc queden l'armilla de color vermell integral i la combinació groc i taronja (13%).

Comentaris dels enquestats
El polo s'hauria de poder obrir amb cremallera integral per seguretat i higiene, evitant així contacte
biològic al treure's el polo.
Diversos comentaris reclamen polo-camisa, semblant al de les ORCA per al carrer.
Alguns comentaris comenten la possibilitat de fer un uniforme similar al nou uniforme de policia i
mossos d'esquadra, amb camisa-polo de color blau marí amb detalls en groc i bandes reflectants.
Molts comentaris indiquen la necessitat de no perdre el color groc ja que la població ja ens identifica
amb aquest color a més d'aportar seguretat al ser més visible a la via pública.
No caure en l'error de tornar a dissenyar una armilla que no serveix i no ens l’acabem posant al no ser
còmode ni tenir butxaques adients, així com ser massa llarga.
S'agraeix la millora en la nova uniformitat al tenir buf, samarreta i malles tèrmiques, però que en cap
cas ha de ser el treballador qui renti aquestes peces de roba.
Es demana suprimir el color taronja de la uniformitat d'una vegada.
Demanen unificar el logotipatge de central i carrer, no entenen com que al carrer es manté la marca
emergències mèdiques i a la central es perd i es canvia per la marca CatSalut. Es pregunten si la
CeCos no treballa també atenent a les emergències...
A CeCos insiteixen a tenir talles masculines i femenines diferenciades.
Els pantalons de CeCos haurien de tenir cintura de goma per ser més còmodes estant tantes hores
asseguts.
Es comenta que el color blanc al carrer no és gaire adient: tansols al carregar la motxilla d'intervenció a
l'esquena, ja ens haurem embrutat.
A CeCos també indiquen que el color blanc no es net ja que els punys acabaran bruts en poques hores
de guàrdia.
Es demana una butxaca gran per poder desar el fonendoscopi sense que es malmeti (a armilla).
S'indica que les recomanacions d'imatge a nivell europeu son la combinació de colors groc i verd... que
potser hauria de ser hora de començar a homologar-nos a nivell europeu.

