
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀCIES !

El CAT ha superat la seva xifra rècord d’afiliats
comparable a la dels sindicats que fan formació sindical, però, té molt de 
“mèrit” per l’equip del CAT, que sense aquest 
a dia. 
El ritme de treball ha estat
accions de les persones que 
constants i innovadores.  
 
Fruit de tot això és la consolidació de 
segueix creixent amb noves ajudes, cobertures i bestretes
propis i amb tres assegurances complementàries que cap altre sindicat ofereix.
 
També és destacable la dim
Laboral, així com l’ampliació d
l’advocada Blanca Gifre (professora de Dret Administratiu a l’ISPC durant més 
de 10 anys). 
  
Créixer, ens fa més forts, més 
objectius, de lluitar per la defensa dels nostres drets, dels nostres 
 
Volem agrair a les persones afiliades, 
que dia a dia ens demostreu
nosaltres, significa un reconeixement a la tasca que fem.
 
 
Estem orgullosos del recolzament que rebem dia rere dia. 
 
Moltes gràcies a tots i totes!!! 
 
SALUT ! 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.
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GRÀCIES ! 
 

la seva xifra rècord d’afiliats i afiliades. Òbviament no és 
comparable a la dels sindicats que fan formació sindical, però, té molt de 

l’equip del CAT, que sense aquest ham (els mèrits) progressem dia 

El ritme de treball ha estat, i és, frenètic, les aportacions, propostes, idees i 
accions de les persones que formem el CAT han estat, i continuen sent

ruit de tot això és la consolidació de la nostra Fundació -FUNDACAT
segueix creixent amb noves ajudes, cobertures i bestretes assumides amb fons 
propis i amb tres assegurances complementàries que cap altre sindicat ofereix.

la dimensió que està assolint l’Àrea de Seguretat i 
l’ampliació dels Serveis Jurídics amb la recent

l’advocada Blanca Gifre (professora de Dret Administratiu a l’ISPC durant més 

Créixer, ens fa més forts, més lliures, més capaços d’assolir els nostres 
, de lluitar per la defensa dels nostres drets, dels nostres 

agrair a les persones afiliades, treballadors i treballadores
demostreu, el vostre compromís i solidaritat

nosaltres, significa un reconeixement a la tasca que fem. 

del recolzament que rebem dia rere dia.  

Moltes gràcies a tots i totes!!!  

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions. 

. Òbviament no és 
comparable a la dels sindicats que fan formació sindical, però, té molt de 

els mèrits) progressem dia 

, propostes, idees i 
i continuen sent,  

FUNDACAT- que 
assumides amb fons 

propis i amb tres assegurances complementàries que cap altre sindicat ofereix. 

Seguretat i Salut 
amb la recent incorporació de 

l’advocada Blanca Gifre (professora de Dret Administratiu a l’ISPC durant més 

és capaços d’assolir els nostres 
, de lluitar per la defensa dels nostres drets, dels nostres interessos. 

i treballadores, la confiança 
compromís i solidaritat, que, per 


