
 
CARTA OBERTA ALS DIRIGENTS DE L’SPC I DEL SAP 
 
Companys, QUÈ ESTEU FENT !!!!. La situació sindical que està vivint aquest 
col·lectiu  és inèdita i us en considero directament responsables.  
Per raons que desconec, heu aconseguit que l’empresa us doni un fotimer d’alliberats i 
diners, convertint-vos, potencialment, en organitzacions amb molts mitjans, però, de 
què serveix tenir tant mitjans si no s’utilitzen per assolir la finalitat de tota organització 
sindical ? Heu aconseguit comprar la voluntat del col·lectiu a canvi de mèrits que, 
prèviament, l’empresa us ha reconegut, però, de què serveix tenir milers d’afiliats si no 
sou capaços d’utilitzar aquesta força per lluitar pel col·lectiu i els seus interessos ? Heu 
consentit que l’empresa se surti amb la seva en totes les iniciatives que ha tingut sense 
donar l’oportú cop de puny a la taula. Heu consentit que l’empresa implanti un model 
de relacions amb els sindicats que exclou, antidemocràticament, a APPAC i nosaltres, 
mantenint reunions periòdiques i en solitari amb l’empresa, sense ni tan sols informar al 
col·lectiu que representeu sobre el contingut o els resultats. Heu pactat amb l’empresa 
un Pla de Carrera Professional sense haver obtingut cap mena de garantia o benefici pels 
mossos. Heu pactat un desplegament de Barcelona que comporta la pèrdua de places de 
tota l’Àrea Penitenciaria i Seguretat d’Edificis, la implantació general de l’horari 
especial i la impossibilitat de guanyar places determinades, tot plegat, sense cap mena 
de compensació pel col·lectiu. 
Sovint comenteu que el col·lectiu no està per la feina, que no hi ha suport, que no és el 
moment, etc, etc, però, francament, veient l’acció dels qui representeu majoritàriament a 
aquest col·lectiu, encara que ho sigueu per una llanterna o per favors deguts, és 
fàcilment entenedora l’actitud del col·lectiu, que, a sobres, creu que tots som iguals. 
No heu pensat mai que sou precisament vosaltres els responsables de portar la bandera 
de la reivindicació d’aquest col·lectiu, marcar objectius que comptin amb el suport 
majoritari i engegar les accions necessàries pel seu assoliment ? O és que esteu 
conformes ( que serà que sí ) amb com van les coses ? Quantes passes enrera donarem 
abans no hi hagi noves eleccions sindicals ? Quantes claudicacions més fareu ? 
Em sento impotent i indignat amb la vostra actitud, no és la meva intenció causar-vos 
ofensa, ni tant sols us dirigeixo aquesta carta a tots, ja que a tot arreu hi ha de tot i no es 
pot generalitzar, però, sí que m’agradaria provocar una reflexió, una parada en el vostre 
funcionament actual i un canvi d’orientació en la vostra acció sindical. Amb la força 
que teniu, si voléssiu, podríeu canviar moltes coses. En qualsevol cas, no us penseu que 
sóc il·lús, sóc conscient de les possibilitats d’aquest escrit i només espero que, si 
continueu amb la vostra línia, a les properes eleccions, el col·lectiu no es vengui el vot a 
canvi de res i hi hagi un canvi de 180 graus en el panorama. 
 
SALUT  ! 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
Catalunya a 27 de setembre del 2.005 


