
L’apunt del CAT(I): FUNDACAT 

Volem recordar la plena 

vigència del projecte  

FUNDACAT fet realitat ja 

fa 7 anys. Destaquem com la visió de futur de 

l’equip que forma el  sindiCAT va fer possible 

ser els pioners d’aquesta iniciativa necessària 

i solidària. Valorem com un èxit sindical el fet 

que la iniciativa és consolidés com la única 

referència  d’ajuda, de defensa i d’ampliació 

de cobertures bàsiques en el món sindical al 

Cos. Tot aquest sobreesforç s’està fent sense 

cap cost afegit per l’afiliat/ada, sense 

subvencions de l’Administració des del 2010, 

sense beneficis extrasindicals relacionats 

amb cursos, cursets i altres pantomimes! 

El panorama actual és desolador, la 

incomprensió, la indefensió i sobretot la 

manca d’ajuda i solidaritat en casos de 

necessitats sobrevingudes fan que a vegades 

s’accentuïn conductes individuals “salvi's qui 

pugui! i es prescindeixi de l’orgull de 

pertànyer a un sindicat corporatiu que ens 

defensi, que ens entengui i sobretot que ens 

ajudi en casos excepcionals. Gràcies a la 

fermesa, la solidesa i la fidelitat dels nostres 

afiliats/ades cada cop som més forts, i 

aquesta fortalesa es trasllada amb ampliació 

de les nostres accions sindicals, jurídiques i 

en el FUNDACAT. 

Decés cònjuge company 

Aquesta setmana ha mort la dona d’un afiliat, 

aquest company percebrà del fons del 

FUNDACAT una ajuda per fer front a 

despeses immediates, aquesta és la mostra 

real i efectiva del que tots els afiliat/ades 

podem fer pel company i que si 

malauradament ens passés quelcom també 

rebríem. 

C.V cap company desprotegit 

Els companys que han estat imputats en fase 

d’instrucció de Ciutat Vella que no tenien cap 

sindicat de referència a què pertànyer els hi 

oferim el nostre suport i assessorament 

jurídic. Els que formem l’equip de treball del 

CAT considerem que per respecte als 

afiliats/ades tenim el deure d’ajudar, 

aconsellar i acompanyar jurídicament als 

companys desprotegits. 

Fundació institucional 

Davant el panorama actual l’Administració 

reacciona tard -esperem que no malament- 

però té la predisposició de promoure una 

Fundació per tot el col·lectiu de Mossos. El 

sindiCAT, com a pioners vam posar la primera 

llavor del que hauria de ser una gran 

Fundació, el FUNDACAT, farem el possible 

per mantenir la independència, la 

transparència i la fiscalització d’aquest altre 

projecte embrionari de fundació que vol 

promoure l'Administració. 

Noves propostes Fundacat 

Recordem amb aquest Apunt que els 

afiliats/ades disposem sense cost dels 

avantatges del FUNDACAT i volem fer 

esment que ens podeu fer arribar nous 

supòsits, i/o ampliació dels existents. Envieu 

les propostes per correu o mitjançant 

contacte amb els delegats territorials.

                                

         SEMPRE MOSSOS. SEMPRE CAT, ara més que mai FUNDACAT 
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