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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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