
 
Aquest és el teu 
present: 

Assessorament 

Seguretat 

Protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sindicalisme net i 
transparent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  Us dóna la    
benvinguda 
 
 
 
 

SEU CENTRAL SINDICAT  
RPM NORD-SUD i BARCELONA  

c/ Tànger 48, baixos1ª 08018 Barcelona 
Tel: 93.485.03.50   Fax: 93.309.44.80 

www.elsindi.cat 
e-mail&skype: cat@elsindi.cat 

Msn: sindicat_autonom@hotmail.com 
Horari : de 9:00 a 20:00 h de dill. a div. 

ÀREA SEGURETAT I SALUT LABORAL 
Delegat: Jaume Gustems 

Mòbil: 661 717 239 
riscoslaboralscat@gmail.com 

ÀREA COMUNICACIÓ 
Sílvia Civit 

Mòbil: 647 633 275 
acomunicaciocat@gmail.com 

ÀREA SERVEIS I PROMOCIÓ 
Miquel Boguñà 

Mòbil: 609 828 574 
wogtor@menta.net 

ÀREA  SERVEIS JURÍDICS  
Delegat: Toni García 
Via laietana 44, Pr. 2 

Tel: 93 310 75 88  Fax: 93 310 27 31 
tonijuridiques@hotmail.com 

RP PONENT 
Delegat: Mario Carrobé 

Tel: 973.262.482 Mòbil: 626 406 551 
c/ Bisbe Torres 6, 2ª 

catmelleida@yahoo.es 
RP GIRONA 

Delegat Josep Lluís Robador 
Mòbil: 665 280 911 Fax: 972 227 923 

jlrobador@mardrake.com 
RP CAMP de TARRAGONA I  

TERRES DE L’EBRE  
Delegat: Oscar Moratilla 

Mòbil: 686 480 356 
tarragona@elsindi.cat 

RP CENTRAL I PONENT EST 
Delegat: J.R. Sanahuja 

Mòbil: 661 361 324 
joimamacat@gmail.com 

RP PIRINEUS OCC. 
Delegat: Albert Figueras 

Mòbil: 630 901 968 
pirineu@elsindi.cat 

 



 

Company/a!  
Et felicitem per la finalització del curs 

bàsic de mosso. 

A partir d’ara s’han acabat les lliçons 

teòriques de la feina policial. 

Per fi deixaràs de vista els i les 

psicòlegs/gues a sou de l’Administració. 

Diràs adéu fins mai a les formacions 

matinals davant les banderes. 

Bon vent i barca nova a tota la parafernàlia 

hipòcrita i de submissió.  

Així mateix des del CAT et volem explicar 

algunes coses: 

Molts de vosaltres us costarà molt anar a 

prop de casa vostra. De moment un any de 

pràctiques i molts més de provisionals. Us 

diran que l’única  manera que algun dia 

podreu dormir a casa es aconseguint més 

punts que els altres. Com? 

Aconseguint punts a través de cursos 

sindicals que puntuen en els concursos. A 

quin preu? Perdent temps i diners per 

arribar a menjar-te la pastanaga a casa. 

Això no va enlloc!!! 

Per començar a utilitzar-vos us intentaran 

comprar la vostra afiliació amb regals 

presents i futurs i promeses. 

Quin mercadeig!! Quina 
vergonya!! 
 

 

 

   TU TRIES !!! 
    PROMESES                  
INFECCIOSES 
 

 

 

 

 

 
o    PROTECCIÓ !!! 
 

 
 

 
 
CAT 

 

 

El sindicat CAT dóna serveis a 
policies! 
Atenció personalitzada a la seu central del 
c/Tànger 48 08018 BARCELONA 

Tel:  934850350     Fax: 933094480 

DEFENSA JURÍDICA I ASSEGURANÇA: 

Disposem d’un advocat a la pròpia seu per 

dur a terme assessorament, assistència i 

defensa jurídica tant telefònicament com 

presencialment. També disposem 

d’advocats a Mollet del Vallès i a Lleida. 

Hem aconseguit sentències estimatòries 

per anul·lar la decisió d’excloure del procés 

selectiu d’accés al Cos de Mossos 

d’Esquadra a dos companys que realitzaven 

el curs bàsic el 2003-04. 

Hem guanyat sentències per la readmissió 

d’agents en pràctiques...entre d’altres. 

I, a on no arriba la defensa jurídica ni 

l’assegurança, hem endegat FUNDACAT: 

Programa que té com a objectiu donar 

cobertura a necessitats sobrevingudes dels 

afiliats i dotat amb el vint-i-cinc per cent 

dels ingressos del sindicat. 

Servei i Acció sindical, això és el 
que som!! 

 

Únic sindicat assembleari del cos 
on les decisions les prenem els 

afiliats 

 

ADMINISTRACIÓ
& SINDICATS 
AFINS 

*CURSOS SINDICALS 
*REGALS 
*PROMESES 
*CONCILIACIÓ 
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Un sindicat de Mossos regala preservatius als aspirants de la nova 
promoció  
10/06/2008 21:09 
 
 
 
BARCELONA, 10 de juny (EUROPA PRESS) 
 
El sindicat CAT-ME dels Mossos d'Esquadra regalarà demà un preservatiu a 
tots els aspirants de la nova promoció del Cos que vulguin i que assisteixin 
a la jornada d'informació sindical que tindrà lloc a l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès (Vallès Oriental). 
 
En un tríptic informatiu, el sindicat presenta el lema 'Tu elegeixes' i una 
doble opció. La primera, sota l'epígraf 'Promeses infeccioses', apareix un 
dibuix irònic d'un jove que representa l'"Administració i sindicats afins" 
muntat en un ase al qual ensenya una pastanaga --"cursos sindicals, 
regals, promeses, conciliació"--. L'altra opció és el preservatiu --engantxat 
al tríptic-- sota el lema 'O protecció'. 
 
Amb aquesta dualitat, el CAT-ME pretén explicar als futurs agents, que es 
graduaran en pocs dies, el que considera una "vergonya", una "farsa" i un 
"mercadeig". Segons aquesta formació, els altres sindicats busquen afiliats 
a base de cursos per obtenir punts per promocionar o canviar de destí o 
unitat, regals "presents i futurs". Però aquest sindicat assegura que és el 
que més protecció jurídica i salarial ofereix. 
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+ Tornar a la secció

SOCIETAT: 

 
# Última Hora 
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# Esports 
# Espanya 
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# Societat 
# Economia 
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Més serveis: cercador de correus, donar 
d'alta la teva web, novetats, ... 
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