
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI TENS DECIDIT NO VOTAR, 

LLEGEIX AQUEST ESCRIT, SI US PLAU 

 
Com cada 4 anys, aquest col�lectiu té a les seves mans decidir quines persones 
i quines organitzacions defensaran els seus interessos i reivindicacions com a 
treballadors i professionals. Els resultats faran que una o altra organització 
disposin de més o menys mitjans per abordar els objectius. Tradicionalment la 
majoria se l’ha endut l’abstenció, és a dir que a bona part del col�lectiu li és 
igual qui el representi, considera que tots som iguals o que no servim per a 
res. També es dóna la circumstància, específica del nostre Cos que la major 
part del vot s’emet per correu, és a dir, la majoria del col�lectiu no pot anar a 
votar presencialment cosa vinculada al fet que algunes organitzacions sindicals 
ofereixen objectes diversos en campanya electoral, que de ser regals a canvi 
del vot seria delicte. 
 
Concretament, en números rodons, a les passades eleccions hi va haver un 40 
% d’abstenció i del 60 % que va votar, el 60 % ho va fer correu. Si sumem 
abstenció i correu, tenim que només un 12 % va votar presencialment, cosa 
absolutament escandalosa. 
 
Aquest manifest va dirigit als qui no aneu a votar, als qui no accepteu 
obsequis, per què creiem que l’opció que millor us representa som nosaltres i 
us ho volem explicar amb arguments. 
 

1- NO TOTS SOM IGUALS. Hi ha sindicats que centren la seva activitat en 
cursos de formació, cosa que dóna origen a interessos compartits amb 
l’administració i que frena la seva acció sindical. Amb els punts que els 
atorga l’administració juguen amb les expectatives de la gent i capten 
l’afiliació ja des del mateix ISPC. Alhora, es viculen a macroestructures 
sindicals estatals perdent la seva autonomia d’acció. La formació sindical 
crea una cadena d’interessos econòmics entre professorat, sindicat, 
afiliat que ratlla la corrupció. El CAT, tot i saber el cost d’afiliació i 
ingressos econòmics que suposa, no fa formació, volem mantenir-nos 
lliures, sense compromisos adquirits, no volem entrar en corruptel�les i 
volem que la nostra afiliació ho sigui per la nostra acció sindical. No 
estem al sindicat per enriquir-nos donant classes de formació o col�locant 
a amics i familiars, sinò per treballar per aquest col�lectiu. El CAT no deu 
favors ni té cap dependència que afecti a la seva autonomia d’acció. 

 



 
2- UN SINDICAT NET. Hi ha sindicats de mossos vinculats a empreses a 

través de les quals ofereixen productes i serveis a l’afiliació obtenint un 
lucre. El CAT només ingressa diners per quotes d’afiliació i les quantitats 
assignades pel pacte de drets sindicals. La impossibilitat de controlar les 
nostres accions ha fet que haguem patit força temptatives de 
desestabilització, conquesta o eliminació que hem superat. 

 
 
3- UN SINDICAT DEMOCRÀTIC. Som l’únic sindicat on els afiliats escullen 

directament al Secretariat Permanent cada dos anys. On els Delegats 
Territorials els escullen directament els afiliats en assemblea. On els 
delegats de destí també els escullen els afiliats directament i el mateix 
passa amb els delegats de seccions sindicals, és a dir, qui mana, de 
forma el màxim de directa possible, és l’afiliació. Com que sóc conscient 
dels comentaris que aquest apartat pot generar en alguns, vull aclarir 
que el CAT va respectar escrupulosament els resultats del Xé Congrés i 
que si es va obrir expedient disciplinari a qui havia resultat escollit 
Secretari General va ser per negar-se a acatar un acord democràtic 
adoptat pel Secretariat Nacional, organ que ostenta la sobirania del 
sindicat entre congressos i la resta de membres del Secretariat 
Permanent escollits en assemblea van renunciar voluntàriament. S’ha fet 
molta demagògia i manipulació amb aquest tema. 

 
4- UN SINDICAT LÍDER. Al llarg de la història d’aquest col�lectiu s’han 

aconseguit moltes coses: FAS, RLT, concursos, vals de menjador, vals de 
roba, ASP, equiparació (manca un 15%), regulació de GNP, segona 
activitat, pla de carrera professional, millores per trànsit, nivell C, etc, 
etc. En totes i cadascuna d’aquestes consecucions, i us ho diu un que ha 
estat remenant les cireres, el CAT ha tingut un paper determinant en 
l’estratègia per aconseguir-ho. En canvi, en períodes on s’ha marginat al 
CAT de la negociació, amb la connivència d’algunes organitzacions 
sindicals, s’han produït cataclismes: Q-6, horaris especials a SC (Q-5M), 
decret de jornada i horaris, etc. 

 
Hi ha hemeroteca i webs per demostrar tot el que exposo. Així doncs, quan 
decidiu no votar, esteu deixant que deicideixin els regals, que us representin 
els sindicats de la formació i dels regals i esteu impedint un canvi en el 
panorama sindical a favor de postures més netes i reivindicatives. Penseu-vos-
ho bé, sou el 40 % i teniu la paella pel mànec, VOSALTRES PODEU CANVIAR 
LES COSES, SI VOLEU. Si no ho feu, dos pedres. A mi m’agradaria veure les 
cares dels nostres dirigents polítics si el CAT guanya unes eleccions sindicals, 
m’imagino la suor freda que cauria per més d’un front.  
 
QUE ELS ALTRES NO DECIDEIXIN PER TU, ESTÀ A LES TEVES MANS ! 
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions. 


