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El dia 15 de juny es celebrarà a l’ISPC (antiga EPC) la jornada d’informació sindical de 
final de curs per als alumnes del Curs de formació bàsica 2008-2009. 
 
En aquestes jornades els sindicats del Cos informem als futurs mossos de les nostres 
línies sindicals tot i què els altres sindicats han fet una campanya deslleial durant tot el 
curs bàsic, amb la connivència del director Zorrilla de l’ISPC oferint, des del primer dia 
del curs, regals, promeses i falsedats amb l’únic objectiu d’aconseguir afiliació al preu 
que sigui. 
 
Des del CAT volem denunciar la  farsa en què, any rere any, s’està convertint la 
jornada d’informació sindical.  La majoria de sindicats s’ho prenen com la batalla final 
d’afiliació al preu que sigui obviant l’acció sindical. Les tècniques de màrqueting 
substitueixen la lluita per la dignitat, la indepen dència sindical i les millores del 
col·lectiu.  
 
És per aquest motiu que hem optat per fer una campanya d’informació amb 
connotacions de denúncia. Denunciem el joc entre l’administració i els sindic ats 
dispensadors de regals i proposem als futurs mossos   que optin per unes noves 
vibracions sindicals . Animem als companys  que ara finalitzen el curs bàsic que 
s’adonin de les falses promeses i de l’engany de la  formació sindical, proposem 
unes altres vibracions per trencar amb les referències antiquades d’un 
sindicalisme depenent d’interessos econòmics, medià tics i polítics . En un món 
turbulent i dinàmic l’assemblearisme i llibertarisme del sindiCAT pot ser un referent per 
als nous mossos. 
 
El CAT sempre ha estat una organització clarament diferenciada de la resta, tant en la 
seva estratègia davant l'empresa, pel seu caràcter crític, combatiu i negociador; com a 
nivell de funcionament intern, sent l'únic sindicat representatiu amb estructura 
assembleària, que, sens dubte, és la més democràtica i plural que hi pot haver. 
 
Som una organització sense tendències partidistes que actua única i exclusivament en 
defensa dels interessos socials i laborals, individuals i col·lectius del mosso/a 
d'esquadra en la seva vessant de treballador/a dins la societat catalana actual. 
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