
 
 

AIXÒ ÉS UN ESCÀNDOL !!!! 
 

( Pels qui busqueu explicacions del perquè ens van tan malament les coses ) 
 
Fa algunes setmanes vam començar a demanar a l’empresa que continués amb la 
progressiva dotació d’uniformitat d’hivern al col·lectiu a la que es va comprometre amb els 
acords del març del 2.003, principalment, botes de gore-tex i folres polars. En concret, al 
CAT, havíem rebut queixes de Sant Celoni. Se’ns va dir que sí, sense determinar dates ni 
serveis afectats. 
Finalment, el dia 14 de desembre vam ser convocats a una reunió per parlar d’aquest tema, 
però, resulta, que l’empresa se’ns presentar amb un text per signar, un acord. 
Estem convençuts que, tot i que nosaltres era el primer cop que vèiem aquest text, havia 
estat prenegociat a esquenes nostres amb els majoritaris. 
Sorprenentment, SPC, ha signat l’acord, donant, altra vegada un pas enrere, i expliquem 
perquè, tot i que podeu trobar-lo a la nostra web i extreure’n les vostres pròpies conclusions: 
 

- L’acord, com ja s’esperava, preveu que al gener del 2.006, es dotarà de botes 
impermeables ( no de gore-tex) als següents serveis: SC Osona, SC Lleida, SC 
Mollerussa, SC Borges Blanques, SC Cervera, SC Tàrrega, SC Balaguer, SC Ponts, 
SC Sant Celoni, ARRO Central, ARRO Ponent, ARRO Girona i ARRO Granollers. 

- Aquestes botes també es distribuiran al novembre del 2.006 a SC Anoia, SC Bages, 
SC Girona-Banyoles, SC Alt Empordà, SC Selva Interior, SC Ribera d’Ebre, ARRO 
Sabadell i Sant Feliu de Llobregat. 

 
Davant aquests dos aspectes més o menys positius, “ens colen” el següent: 
 

- Només a partir del 2007, sense concretar, tindrà botes impermeables la resta del 
col·lectiu. 

- Ningú tindrà folre polar fins passat el 2.007, sense concretar terminis. 
- L’ARRO es queda amb una granota. 
- Els de paisà continuaran sense rebre compensació per uniformitat. 
- Passen la gran majoria de peces d’uniformitat a un sistema de reposició NO 

PERIÒDICA, amb el conseqüent estalvi econòmic, sense que això avanci en res la 
distribució d’uniformitat d’hivern a tot el col·lectiu. 

 
Amb aquest “magnífic” acord, tot el col·lectiu continuarà passant fred molt més enllà del 
2.007. 
Jo em pregunto. CAL SIGNAR COSES QUE PERJUDIQUEN MÉS QUE NO PAS 
BENEFICIEN ? No ho entenc. Tal com estan les coses, l’única eina que teniu vosaltres per 
combatre aquest desori, és la quota d’afiliació, UTILITZEU-LA !!!. 
 
SALUT ! 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.              Catalunya a 15 de desembre del 2.005. 


