Estimats companys i companyes,
El passat dia 30 de març vaig ser escollit, com a delegat territorial del CAT al Camp de Tarragona
i les Terres de l'Ebre, en l'assemblea d’afiliats i afiliades en la què tots estàveu convocats.
En primer lloc, vull agrair-vos el vostre suport, cal dir que sense vosaltres no hauria estat possible.
Començo una nova etapa que afronto amb molta il·lusió i amb moltes inquietuds, però en la qual,
sens dubte, hi treballaré amb total dedicació i constància.
He estat destinat a l' ABP del Baix Penedès i fins ara a la CD de Salou i Vila-seca. Durant els
darrers 3 anys he estat treballant amb un grup de treball que s'ha convertit en la meva família.
Aprofito aquestes paraules per agrair als companys i companyes, amb qui he compartit destinació,
tots els moments que hem passat junts. També vull fer-los saber que no he triat deixar-los, sinó,
que he triat quedar-me i així poder lluitar per ells i per la resta de companys i companyes davant de
qualsevol conflicte.
El meu objectiu principal és estar a primera línia i intentar resoldre els conflictes des d'aquí, de
manera diplomàtica. Això no vol dir que hagi de ser menys contundent o efectiu, sinó que partiré
de la idea de la resolució amistosa del conflicte, sempre que no suposi deixar de perseguir
l'objectiu en qüestió.
Vull estar present a les vostres destinacions, per tal de donar-vos suport, assessorament i
orientació, tant si em necessiteu com si no.
Entre les meves idees hi ha la d'oferir un servei personalitzat, fent un seguiment de les
problemàtiques i de la seva solució, tant si sou afiliats i afiliades al CAT com si no.
També intentaré fer, guanyant-me la confiança de tots i totes, hem d’aconseguir que el CAT sigui
un sindicat potent pel que fa al territori que representaré, d'aquesta manera, tots plegats, tindrem
més força a l'hora d'actuar.
Des d'ara hem teniu a la vostra disposició les 24 hores del dia.
Tant aviat com em sigui possible aniré a les vostres destinacions per poder saludar-vos a tots i
totes.
Salut!
Andres (Sito) Robles.
Delegat territorial del CAT al camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
Tarragona, 1 d'abril de 2011.

