
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DESGAVELL D'INTERIOR (2º part)
EL CAT a L'aTAC

 
 
1- Fa un any que tenim nou govern.
2- Fa un any que tenim nou conseller.
3- Fa un any que des del CAT s'envien escrits de 
propostes que no reben cap resposta.
4- Fa un any que no s'enceta cap procés de negociació.
5- Fa un any que aquest Departament demostra la seva inoperància i manca de respecte 
pels representants dels treballadors
drets. 
6- Fa més de tres mesos que van haver
consell de la Policia. Us imagineu votar pel vostre Ajuntament i que no es constitueixi en 
més de tres mesos, o al Parlament, això és un "cachondeo" impresentable.
 
Vist que el Conseller no respon, vist que el Director no respon, vist que seguir els normals 
circuïts de comunicació entre empresa i representants dels treballadors no serveix amb 
l'actual Departament, el Secretariat Nacional del CAT ha decidit canviar les fórmules per 
denunciar aquesta inoperància i recórrer a la comunicació oberta, és a dir, no registrarem 
escrits per penjar-los a la web i ja està, sinò que les denúncies, requeriments, propostes,
peticions, etc, les redactarem sota la fórmula de carta oberta al Conseller, Director o 
Subdirector i els donarem la màxima difusió pública que puguem, sigui per internet, als 
legítims representants del poble català (parlamentaris) o mitjans de comunicaci
la ciutadania pugui conèixer, de primera mà ( en aquest cas veu de  persones de dintre) el 
desgavell amb que l'actual Govern està conduïnt el Departament d'Interior.
 
Esperem que aquesta campanya i els seus efectes, obliguin al nostre President a prendre 
cartes en l'assumpte. VOLEM NORMALITAT INSTITUCIONAL, VOLEM QUE ES 
COMPLEIXIN ELS ACORDS, VOLEM PODER RESOLDRE MITJANÇ ANT EL 
DIÀLEG ELS CONFLICTES I REIVINDICACIONS
guanyar aquesta normalitat amb accions de confrontació.
 
SALUT ! 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.
 
CATalunya a 02 de novembre 

EL DESGAVELL D'INTERIOR (2º part)
EL CAT a L'aTAC  

Fa un any que tenim nou govern. 
Fa un any que tenim nou conseller. 
Fa un any que des del CAT s'envien escrits de queixa, denúncia, requeriments, peticions, 

propostes que no reben cap resposta. 
Fa un any que no s'enceta cap procés de negociació. 
Fa un any que aquest Departament demostra la seva inoperància i manca de respecte 

pels representants dels treballadors i treballadores les seves legítimes reivindicacions i 

Fa més de tres mesos que van haver-hi eleccions sindicals i no s'ha constituït el nou 
consell de la Policia. Us imagineu votar pel vostre Ajuntament i que no es constitueixi en 

sos, o al Parlament, això és un "cachondeo" impresentable.

Vist que el Conseller no respon, vist que el Director no respon, vist que seguir els normals 
circuïts de comunicació entre empresa i representants dels treballadors no serveix amb 

ment, el Secretariat Nacional del CAT ha decidit canviar les fórmules per 
denunciar aquesta inoperància i recórrer a la comunicació oberta, és a dir, no registrarem 

los a la web i ja està, sinò que les denúncies, requeriments, propostes,
peticions, etc, les redactarem sota la fórmula de carta oberta al Conseller, Director o 
Subdirector i els donarem la màxima difusió pública que puguem, sigui per internet, als 
legítims representants del poble català (parlamentaris) o mitjans de comunicaci
la ciutadania pugui conèixer, de primera mà ( en aquest cas veu de  persones de dintre) el 
desgavell amb que l'actual Govern està conduïnt el Departament d'Interior.

Esperem que aquesta campanya i els seus efectes, obliguin al nostre President a prendre 
VOLEM NORMALITAT INSTITUCIONAL, VOLEM QUE ES 

COMPLEIXIN ELS ACORDS, VOLEM PODER RESOLDRE MITJANÇ ANT EL 
DIÀLEG ELS CONFLICTES I REIVINDICACIONS , pel que sembla, ens haurem de 
guanyar aquesta normalitat amb accions de confrontació. 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions. 

2 de novembre de 2011 

EL DESGAVELL D'INTERIOR (2º part) : 

queixa, denúncia, requeriments, peticions, 

Fa un any que aquest Departament demostra la seva inoperància i manca de respecte 
les seves legítimes reivindicacions i 

hi eleccions sindicals i no s'ha constituït el nou 
consell de la Policia. Us imagineu votar pel vostre Ajuntament i que no es constitueixi en 

sos, o al Parlament, això és un "cachondeo" impresentable. 

Vist que el Conseller no respon, vist que el Director no respon, vist que seguir els normals 
circuïts de comunicació entre empresa i representants dels treballadors no serveix amb 

ment, el Secretariat Nacional del CAT ha decidit canviar les fórmules per 
denunciar aquesta inoperància i recórrer a la comunicació oberta, és a dir, no registrarem 

los a la web i ja està, sinò que les denúncies, requeriments, propostes, 
peticions, etc, les redactarem sota la fórmula de carta oberta al Conseller, Director o 
Subdirector i els donarem la màxima difusió pública que puguem, sigui per internet, als 
legítims representants del poble català (parlamentaris) o mitjans de comunicació per a que 
la ciutadania pugui conèixer, de primera mà ( en aquest cas veu de  persones de dintre) el 
desgavell amb que l'actual Govern està conduïnt el Departament d'Interior. 

Esperem que aquesta campanya i els seus efectes, obliguin al nostre President a prendre 
VOLEM NORMALITAT INSTITUCIONAL, VOLEM QUE ES 

COMPLEIXIN ELS ACORDS, VOLEM PODER RESOLDRE MITJANÇ ANT EL 
l que sembla, ens haurem de 


