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El dia 06-10-2010 es va celebrar una assemblea a la que estaven convocats tots els afiliats 
destinats a llocs de treball de la branca d’investigació als efectes de constiuir una secció 
sindical d’aquesta branca. La secció es va constituir i se’m va escollir com a delegat 
responsable d’aquesta secció.  
 
S’ha aprovat també una plataforma reivindicativa de base a la que se n’aniran afegint els 
temes que ens reclameu. 
 
El CAT crearà una pestanya dins la seva web on podreu consultar tota l’activitat de la secció 
sindical. 
 
Tenim una estratègia dissenyada per tal d’incidir en les nostres condicions de treball i 
professionals, tanmateix, és sumament important la vostra participació. A més de les dades de 
contacte del sindicat, si voleu contactar directament amb nosaltres ho podeu fer a través del 
correu electrònic catinvestigacio@gmail.com o al telèfon mòbil 629739192. 
 
La nostra intenció era explicar-vos en aquest mateix comunicat el nostre pla de treball, el full 
de ruta i les diverses consecucions parcials ja que creiem en la transparència, tanmateix, donat 
que hi ha un sindicat que es dedica a aprofitar-se del treball d’altres atribuint-se’n els mèrits i 
a fer comunicats públics per simple oportunisme, preferim anar-vos comunicant el treball un 
cop efectuat. D’aquesta manera podreu visualitzar sense manipulacions qui fa què. 
 
Aquesta secció neix amb molta il· lusió i esperem que, amb la vostra participació, la 
mantinguem i sigui exitosa. Sovint, aquest tipus d’iniciativa ha fracassat per la manca 
d’interès del col·lectiu que ha acabat “cremant” a qui ho ha intentat, esperem que no sigui el 
cas. 
 
Per qualsevol ampliació d’informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, 
però, tingueu en compte que no estem alliberats, la nostra dedicació és purament vocacional. 
 
A la vostra disposició, SALUT ! 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, Delegat d’Investigació.Cat. 
CATalunya a 06-10-2010 
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