
 

 
  
 
 
 

 
 
 
Benvolguts afiliat/ada de la RP de Girona  
 
Tal i com va anunciar la Web del SindiCAT, després del Secretariat Nacional del dia 1 
de setembre, de forma interina i a l’espera del proper Congrés, assumeixo la 
responsabilitat de la delegació del CAT en la RP de Girona, compaginant-la, amb la 
delegació territorial de la RP Central i de la secció de TransitCAT.  
Els resultats electorals del passat 25 de juliol, obliguen a una reestructuració del CAT, 
que passa per una reorganització territorial, que té com a objectiu poder arribar a totes 
les destinacions com fins ara, encara que comporti un major esforç pels qui treballem 
pel col·lectiu dins del CAT.     
Quan el passat febrer, vaig assumir la responsabilitat com a delegat territorial de 
RPCentral, tenia com a fita principal guanyar-me la confiança dels mossos i 
especialment dels afiliats del CAT i a la vegada, aprendre aquest nou treball per poder 
efectuar-lo a l’alçada del que mereix l’afiliat del CAT. 
Ara, com a delegat de RPGirona, després d’uns mesos d’experiència, el repte 
principalment és el mateix, guanyar-me la vostra confiança, tot i què, el fet de substituir 
al fins ara delegat Josep Lluís Robador, es converteix en una empresa difícil.  
Per a mi i ho dic amb la boca ben plena, el Josep Lluís és un referent del sindicalisme 
en aquest Cos, farcit de coneixements, amb un espectacular “savoir faire”, treballador 
exquisit i sempre disposat a ajudar. Dir-vos, que fins a l’últim minut, el CAT ha intentat, 
pel bé del col·lectiu, que el Josep Lluís continués treballant i fins i tot poder assumir 
més responsabilitats dins del CAT, però com bon hom de paraula, per motius 
personals i conviccions, va dir que es reincorporava al servei passades les eleccions i 
així ho fa... Com també diu (i amb això, com en moltes altres coincidim): tot té una 
durada i aquesta ha de ser la justa per l’interès del CAT i del col·lectiu, allargar-la més 
seria recíprocament perjudicial.  
Bé, la present només era per informar-vos i presentar-me. Molts de vosaltres ja hem 
coneixeu i més, els que porteu temps per les contrades de Girona, d’altres no, però a 
tots i a totes us demano que no dubteu en trucar-me o enviar-me un correu per 
qualsevol cosa que pugui treballar o fer per vosaltres. Això sí, només una petició, 
tingueu un xic de comprensió pel canvi (tinc un llarg camí per arribar al llistó del 
Robador), però si més no, tinc la sort que darrera meu hi ha un gran equip, començant 
pel mateix Josep Lluís Robador, Jordi Costa, Jaume Gustems, Enric Alsina i un llarg 
etc.       
 
Apunteu-vos el meu telèfon i adreça electrònica per qualsevol cosa, no dubteu, a partir 
ara estem en contacte. 
                                                                              
Girona, 7 de setembre de 2011 
 
 
Ramón Labrador Belzunces 
Delegat de la RPGirona  
Tel 659775350 
 cat.rpgi@gmail.com 


