
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTISINDICALISME
 
El CAT, els seus delegats i moltes persones que ajuden, estem fent un esforç molt important 
per recollir signatures que ens legitímin davant el Departament per liderar la lluita sindical 
en aquest Cos tot i no haver guanyat unes eleccions sindicals. Tenim 
assolir la reducció de jornada, la supressió de les hores de romanent i l'assoliment 
d'uns horaris estables al Cos, ARA, NECESSITEM EL TEU SUPORT, LA TEVA 
SIGNATURA. Per nosaltres significa que si convoquem manifestacions, actes de prote
o el que sigui, encara que no estiguis afiliat o hagis votat una altra opció, ens donaràs 
suport en aquesta lluita, per tant, és fonamental. A hores d'ara, portem unes 2.000 
signatures, en volem un mínim de 5.000 mil per legitimar
aconseguits pel sindicat majoritari, és una qüestió moral i de principis. 
no ens farà assolir l'objectiu, però, serà un senyal inequívoc pel Departament, per la 
resta de sindicats i per nosaltres, per portar la lluita fins el final,
NECESSÀRIA. 

 

Aquest comunicat ve motivat per què els nostres delegats territorials ens han informat que 
en algunes destinacions desaparèixen els fulls de signatures, es tatxen, delegats d'altres 
sindicats desaconsellen a la gent que sig
contra l'empresa, sinò, també, contra els sindicats institucionalitzats i servils
 

Ens sap greu que altres sindicats no s'hagin afegit a la nostra iniciativa, ens sap greu la 
inactivitat de la resta de sin
institucional, que no boicotegessin als qui intentem fer sindicalisme.
 

Us animo a tots i totes a donar
coneixeu al delegat o us dóna la gana, 
enviant-nos un correu electrònic, per nosaltres té el mateix valor que una signatura, 
únicament requerim nº de TIP.
 

Des del CAT iniciarem un procés jurídic per assolir aquesta equitat entre sou i 
jornada, irrenunciable garantia que l'empresa no pot reduir
vingui en gana sense compensació i que si ens volen fer treballar 1680 hores, ens hauran de 
tornar els diners bestrets. 

 

Nosaltres no ens rendim, recordeu que vam gua
se en campanya electoral, un referent jurídic a tot l'estat i per tots els col·lectius. 
MEREIXEM LA TEVA CONFIANÇA.
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.

ANTISINDICALISME
El CAT, els seus delegats i moltes persones que ajuden, estem fent un esforç molt important 
per recollir signatures que ens legitímin davant el Departament per liderar la lluita sindical 
en aquest Cos tot i no haver guanyat unes eleccions sindicals. Tenim 

reducció de jornada, la supressió de les hores de romanent i l'assoliment 
d'uns horaris estables al Cos, ARA, NECESSITEM EL TEU SUPORT, LA TEVA 

. Per nosaltres significa que si convoquem manifestacions, actes de prote
o el que sigui, encara que no estiguis afiliat o hagis votat una altra opció, ens donaràs 
suport en aquesta lluita, per tant, és fonamental. A hores d'ara, portem unes 2.000 
signatures, en volem un mínim de 5.000 mil per legitimar-nos, per igualar els
aconseguits pel sindicat majoritari, és una qüestió moral i de principis. 
no ens farà assolir l'objectiu, però, serà un senyal inequívoc pel Departament, per la 
resta de sindicats i per nosaltres, per portar la lluita fins el final, 

est comunicat ve motivat per què els nostres delegats territorials ens han informat que 
en algunes destinacions desaparèixen els fulls de signatures, es tatxen, delegats d'altres 

llen a la gent que signi, etc. És el de sempre, no només hem de lluitar 
contra l'empresa, sinò, també, contra els sindicats institucionalitzats i servils
Ens sap greu que altres sindicats no s'hagin afegit a la nostra iniciativa, ens sap greu la 
inactivitat de la resta de sindicats, però, els demanaríem, si us plau, per respecte 
institucional, que no boicotegessin als qui intentem fer sindicalisme. 

a donar-nos suport. Si a la vostra destinació no hi ha fulls, no 
coneixeu al delegat o us dóna la gana, podeu donar suport a la nostra campanya 

nos un correu electrònic, per nosaltres té el mateix valor que una signatura, 
únicament requerim nº de TIP. 

Des del CAT iniciarem un procés jurídic per assolir aquesta equitat entre sou i 
le garantia que l'empresa no pot reduir-nos el sou cada cop que li 

vingui en gana sense compensació i que si ens volen fer treballar 1680 hores, ens hauran de 

Nosaltres no ens rendim, recordeu que vam guanyar al Constitucional el dret a manifestar
se en campanya electoral, un referent jurídic a tot l'estat i per tots els col·lectius. 
MEREIXEM LA TEVA CONFIANÇA. 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.      CATalunya a 31 d'octubre de 2011

ANTISINDICALISME 
El CAT, els seus delegats i moltes persones que ajuden, estem fent un esforç molt important 
per recollir signatures que ens legitímin davant el Departament per liderar la lluita sindical 
en aquest Cos tot i no haver guanyat unes eleccions sindicals. Tenim una estratègia per 

reducció de jornada, la supressió de les hores de romanent i l'assoliment 
d'uns horaris estables al Cos, ARA, NECESSITEM EL TEU SUPORT, LA TEVA 

. Per nosaltres significa que si convoquem manifestacions, actes de protesta, 
o el que sigui, encara que no estiguis afiliat o hagis votat una altra opció, ens donaràs 
suport en aquesta lluita, per tant, és fonamental. A hores d'ara, portem unes 2.000 

nos, per igualar els vots 
aconseguits pel sindicat majoritari, és una qüestió moral i de principis. La teva signatura 
no ens farà assolir l'objectiu, però, serà un senyal inequívoc pel Departament, per la 

 per tant ÉS ÚTIL I 

est comunicat ve motivat per què els nostres delegats territorials ens han informat que 
en algunes destinacions desaparèixen els fulls de signatures, es tatxen, delegats d'altres 

el de sempre, no només hem de lluitar 
contra l'empresa, sinò, també, contra els sindicats institucionalitzats i servils. 

Ens sap greu que altres sindicats no s'hagin afegit a la nostra iniciativa, ens sap greu la 
dicats, però, els demanaríem, si us plau, per respecte 

. Si a la vostra destinació no hi ha fulls, no 
odeu donar suport a la nostra campanya 

nos un correu electrònic, per nosaltres té el mateix valor que una signatura, 

Des del CAT iniciarem un procés jurídic per assolir aquesta equitat entre sou i 
nos el sou cada cop que li 

vingui en gana sense compensació i que si ens volen fer treballar 1680 hores, ens hauran de 

yar al Constitucional el dret a manifestar-
se en campanya electoral, un referent jurídic a tot l'estat i per tots els col·lectius. ENS 

ATalunya a 31 d'octubre de 2011 


