
 
MOBILITZACIONS A LA VISTA 

 
L’empresa ens està prenent el pèl: provisió de llocs de treball, estatut professional, 
condicions de treball. Campa com vol. El sindicats majoritaris, no estan per la feina, van 
ballant al ritme que els marquen. Al CAT hem decidit iniciar mobilitzacions i mesures 
de protesta, encara que sigui sols. El primer que cal demostrar a empresa i sindicats 
majoritaris és que el col·lectiu està disconforme amb com van les coses, que ho 
visualitzin, per tant, el primer objectiu pel que hem de treballar és per aconseguir 
muntar una manifestació multitudinària en un lloc que tingui molta repercussió. Si 
assolim aquest objectiu, la mansa majoria sindical quedarà deslegitimada i l’empresa 
haurà de reaccionar, és més, si en els actes preparatoris, la majoria sindical s’afegeix, 
millor que millor. Fins que sigui el moment de convocar aquesta macromani, no 
descartem, dirigents i alliberats del CAT, efectuar accions simbòliques.  
 
Per aconseguir aquesta macro mobilització ens cal col·laboració. Som un sindicat petit, 
amb poca estructura i mitjans, per tant, el primer que demanem és que els 
companys, afiliats o no, que estigueu disposats a difondre la nostra 
informació, a convèncer a la resta de la necessitat d’assistència a l’acte, 
a col·laborar en el que organitzem a la vostra destinació, us poseu en 
contacte amb nosaltres ( si teniu correu electrònic millor). En cas que hi 
hagi més d’una persona per destinació, crearem comitès autònoms locals, òbviament, 
sense publicitat. Muntarem assemblees territorials per tal d’explicar el que està passant, 
escoltar el que vosaltres penseu i opineu, explicar-vos la necessitat que l’acte que estem 
preparant sigui un èxit i donar-vos tota la informació que ens demaneu. 
Com a mínim necessitarem dos mesos per organitzar tot això amb un mínim de 
garanties d’èxit, i us garantim que si ens demostreu que esteu per la lluita i l’empresa no 
reacciona engegarem altra tipus de mesures, a nosaltres no ens tremolen les cames. 
 
SALUT ! 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT 
 
Catalunya a 29 d’abril del 2.005 

 
 



 


