Companys/es i afiliats/des.
Finalment, per collons, m'han empès a ficar-me en temes sindicals i fins que no recuperem el que
ens han llevat, la meva il·lusió pel meu treball de policia no tornarà a existir.
Diuen que amb l'administració no es juga, però ja esta bé de que l'administració jugui amb
nosaltres, almenys jo, ja m'he cansat que l'administració jugui amb mi.
Hem evolucionat malament, des de fa temps, els errors d'uns els estem pagant uns altres i
nosaltres, no som els responsables.
Entenc que hi ha d'haver alternatives efectives que condueixin a recuperar el que ens han tret, em
nego a pensar que no es pot recuperar res, això és el que l'administració vol que pensem i fins ara
els hi a anat bé.
Cal interessar-se i implicar-se, almenys mínimament en els temes sindicals, per, d'aquesta
manera ser menys manipulables i més forts com a col·lectiu.
TOTS TENIM EL COMPROMÍS I DEURE D'APORTAR I EMPÈNYER.
Vull veure des de dins, des del CAT, que es el que es farà o es té intenció a fer per recuperar els
drets i poder adquisitiu que hem perdut en els dos darrers anys. No tinc una altra intenció que
tenir un contacte directe amb l'afiliat/a del CAT a la metropolitana-sud i, per descomptat,
amb tot aquell que es vulgui interessar pel CAT. És la meva intenciò encoratjar als afiliats
del CAT a interessar-se i implicar-se, almenys mínimament en temes sindicals, és bàsic.
Canalitzem cap al CAT, la força que els afiliats d'aquest sindicat, des de la
regiò metropolitana-sud puguem aportar en aquesta lluita. Per aquest motiu em poso a la
disposició de tots vosaltres i us faig saber que no dubteu que per mi és molt important i necessària
la vostra ajuda i el vostre interès.
Per collons i per imposició d'uns quants toca comprometre's i lluitar.
Ara o mai, en lluita!!

Juan Álvarez. Delegat Territorial del CAT a la Regió Metropolitana-sud
cat.rmp.sud@gmail.com tel.679821329.

