CARTA ADREÇADA ALS AFILIATS/DES
Afiliats/des del CAT,
El passat dia 21 d’octubre, la nova Seu Nacional va ser l’escenari del Xé.
Congrés del CAT on l’afiliació present va confiar en la proposta d’en Jordi
Costa, el Màrio Carrobé i el Jaume Gustems com a nous dirigents del CAT per
portar el timó de l’organització els propers dos anys.
Després de molts anys, l’Enric Alsina, Secretari General de la nostra
l’organització sindical, llibertària i assembleària, va comunicar la decisió de
donar pas al seu relleu.
Tots tres, som conscients de la responsabilitat i compromís que representa
dur el sindicat amb més trajectòria i futur dins del Cos de Mossos d’Esquadra.
Des de la seva refundació i fins a l’actualitat, el CAT no ha parat de créixer i
estem convençuts que treballant com fins al dia d’avui seguirem amb aquesta
tònica.
La nostra carta de presentació es la continuïtat d’acció, la lleialtat, el
compromís, la defensa i la lluita pels drets de tot el collectiu.
El CAT dels dos propers anys seguirà el full de ruta marcat pel consens i la
democràcia. Sense directrius dels sindicats de classe. Seguirem sent
assemblearis, amb les portes obertes a tots els delegats i afiliats, el que ens
permetrà continuar fent una acció sindical directa a més de donar l’oportunitat
de fer noves propostes, suggerències, aclarir dubtes i queixes.
Aquesta opció, que el CAT ha defensat sempre, ha de fer participar a tots
plegats del sindicat i de l’acció que aquest ha de dur a terme per a la millora
de les condicions de treball de tot el collectiu.
El CAT té serveis i programes que hem de fer créixer i ampliar:
La defensa jurídica i la prevenció de riscos laborals són dos pilars
consolidats dins del sindicat.

El FundaCAT. La teva “fundació” particular. Ens permet cobrir situacions
sobrevingudes dels afiliats. Cap altra organització sindical inverteix part dels
recursos en favor dels seus afiliats. Actualment amb quatre programes que
han cobert diverses adversitats de companys.
El SolidariCAT n’es un altre, a proposta i decisió dels afiliats, es lliura a
entitats socials i humanitàries sense afany de lucre un petit ajut econòmic per
als seus programes. Ja anem per la 6a. edició.

La revista l’Evolució, la web, consultes, comunicats, informació
concursos, permutes, temaris, els descomptes, ...
Tenim nous projectes que necessitaran de la collaboració de tots.
Per tot això, us animem a comprometre-us amb nosaltres, aprofitant els
mecanismes de contacte que el sindiCAT posa a l’abast: delegats, telèfon,
correu electrònic, fax, correu ordinari, comunicats, publicacions, ....
Us volem conèixer i saber la vostra opinió.

Jordi Costa, Màrio Carrobé i Jaume Gustems
Secretariat Permanent del CAT

