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COMPROMÍS AMB EL CME 
 

Fa uns dies (concretament el 4 de febrer) alguns administradors del moviment mosSOS ens van fer 
arribar a tots els sindicats el document de compromís que teniu més avall, per tal que el valoréssim i, si 
consideràvem, el signéssim. Fent constar en dit document que traurien un comunicat per informar al 
col·lectiu de quins sindicats s'adherien al document de compromís i quins no.   
 

Davant d'això volem informar que el CAT NO signarà aquest document, els motius són els següents:  
 

Primer de tot, al CAT no ens cal signar un document de compromís amb el CME per negociar millores 
laborals pel nostre col·lectiu i lluitar pels drets espoliats, sempre ho hem fet i ho continuarem fent, 
aquest és el motiu de la nostra existència. Els punts del document de greuges del moviment MosS.O.S 
han estat demanats, reclamats, i defensats pel CAT per totes les vies possibles (administratives, 
jurídiques i reivindicatives). 
 

En segon lloc, estem compromesos amb el moviment mosS.O.S des del primer moment en que van 
néixer, perquè som coincidents en el que reclamem i perquè es mostren decidits a lluitar per 
aquestes millores, igual que el CAT. Fins ara, i sense la signatura de cap document, el CAT ha ajudat a 
fer sentir la seva veu i han vingut com assessors del CAT en diverses reunions amb presència del 
Secretari General d’Interior, el Director General de la Policia, i la Cap de Recursos Humans, quan 
aquests dubtaven de la legitimitat del moviment per estar allà presents. El moviment mosS.O.S no pot 
tenir cap dubte, ni cap prova en contra del compromís del CAT. 
 

I, en tercer lloc, considerem que el segon paràgraf del document de compromís ens fa signar un xec 
en blanc que per responsabilitat organitzativa i per pur sentit comú no podem acceptar, 
desconeixem que ens depararà el futur, però per experiències passades sabem que cal ser curós i 
prudent amb les persones que lideren moviments. No tenim res que amagar i seguirem estant 
disposats en ajudar al moviment de mos.S.O.S sempre, com fins ara, que es debati i pacti entre les 
organitzacions sindicals i el moviment mos.S.O.S l’estratègia a seguir, PAS a PAS i DIA a DIA. 
 

 
 

CATalunya a  13 de Febrer de 2019 


