
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ÀREA DE TRÀNSIT DEL CAT.  

 
 
Recuperem l’àrea de trànsit per a tots els companys que esteu a l’especialitat. La nostra 
intenció és poder donar resposta als requeriments de tots els que en funció de la pròpia 
especialitat ho necessitin. Esmentar-vos que, tot i estar en procés inicial, l’endeguem 
amb un company de l’ART Girona, gran coneixedor de l’àmbit, però aviat us 
informarem dels altres representants de trànsit per tot el territori.  
 
El company RAMON LABRADOR BELZUNCES  de l’ART de Girona 
encapçalarà la representació de trànsit a tot el territori conjunta i coordinadament amb la 
seu central del CAT . En Ramon porta 12 anys destinat a trànsit, el que li aporta una 
experiència molt preuada i  alhora el fa coneixedor de totes les problemàtiques que patiu 
els de trànsit des de fa molt de temps. En Ramon sempre s’ha caracteritzat per ser una 
persona compromesa amb la feina i alhora crítica i reivindicativa en totes les ocasions 
que es requeria ser-ho. 
 
Des d’avui mateix, qualsevol company de trànsit que ho necessiti, podrà contactar amb 

ell al següent telèfon 659775350, o bé, a través del següent correu electrònic 
transitcat@gmail.com 
 
Estem convençuts que amb aquesta incorporació s’inicia una nova etapa a trànsit que de 

ben segur ens donarà grans alegries a tots plegats. Des del CAT   donarem tot el suport 
i  recolzament que necessiti per afrontar amb garanties totes les reivindicacions que 
s’hagin de dur a terme. 
 
En Ramon, tot i que continuarà al servei,  ens acompanyarà  a l’hora de fer  les visites 
en aquells centres de treball on hi hagi companys realitzant tasques de trànsit.  
 
Esperem que valoreu positivament aquesta iniciativa i us encoratgem a tots a col·laborar 
activament per tal de fer créixer aquesta àrea i les seves seccions. 
 
SALUT!!!  
 
 
JOSEP LLUÍS ROBADOR BALASCH 
Delegat CAT  a la RP de GIRONA  
 
Girona, 1 de juliol de 2009 
  


