
 
 
 
 
 
 
 
 

CAT LLUITA PER LA NO DISCRIMINACIÓ 
 
El CAT està participant activament en el Programa d’Equitat de Gènere que ha creat el 
Departament d’Interior, Institucionals i Participació.  
 
Hem proposat les següents mesures urgents: 
 

• Creació d’una figura mediadora en resolució de conflictes derivats de l’exercici dels 
drets del personal del cos en relació a la conciliació familiar, personal i laboral. 

• Urgència del desplegament reglamentari de la llei catalana de conciliació al cos.  
• Proposar millores en la fase de diagnosi del pla d’equitat per tal d’arribar a un pla 

d’acció més adient amb la realitat del cos de mossos d’esquadra. 
 
Hem criticat  les següents accions del Departament : 
 

• Iniciar les campanyes de màrqueting per incentivar que les dones s’incorporin al 
cos abans de desenvolupar les mesures adequades de conciliació laboral, 
personal i familiar dels treballadors del cos de mossos d’esquadra.  

• Mailing buit de contingut i sense cap aportació dirigit a les mosses que complien 
els requisits per tenir dret a la promoció del cos. (comunicat CAT del 12/06/08 Carta 
al Boada). 

• L’arbitrarietat dels comandaments en l’aplicació de la reducció de jornada 
(comunicat CAT data 31/01/08 “Reducció de jornada, reducció de drets”; comunicat 
CAT data 10/03/08 escrit al Director de Serveis denunciant irregularitats aplicació 
dret conciliació familiar). 

 
Davant d’això veiem desafortunades les afirmacions del SME-CCOO en el seu 
comunicat de 18 de juny on transforma el sentit de les nostres crítiques per 
justificar el seu recolzament total al Departament.  
 
El nostre compromís és total amb la lluita contra tot tipus de discriminació dins el cos i així 
ho defensarem sempre. No ens sorprèn el seguidisme i la falta de propostes crítiques vers 
l’actual política del departament ja que fins i tot aquest ens ha facilitat la guia sindical de 
CCOO sobre l’aplicació de la llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes editada 
juntament amb l’Administració. A l’igual que amb el negoci que tenen muntat amb els 
cursos sindicals, es torna a repetir l’afinitat d’interessos en detriment de l’acció sindical. 
 
Aquesta estreta col·laboració ens recorda al que antigament s’anomenava un sindicat 
vertical, el que defensava sistemàticament els interessos de la patronal. 
 
SALUT!! 
 
Sílvia CIVIT i Miquel BOGUÑÀ, 
representants del CAT al Programa per l’Equitat de Gènere 
 
 
Catalunya, 2 de juliol del 2008. 
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