
    SABIES QUE... 
 

... els afiliats/des del CAT gestionen un fons de resistència (FundaCat) que promou la 
solidaritat, la defensa individual i col·lectiva, complementant l’assistència jurídica i la 
defensa penal o contenciosa-administrativa, per tal de poder lluitar contra les 
irregularitats i arbitrarietats a les que estem sotmesos?. 
 

 
... els afiliats/des del CAT tenen cobertes el 100% de les despeses 
derivades per temes jurídics (advocats, procuradors, notaris, 

presentació de recursos, costes, etc.)?. 
 

 Saps si el teu sindicat et cobreix aquestes despeses??? 
 

... els afiliats del CAT i les seves famílies ( o persona designada per 

l’afiliat/da) tenen ajudes econòmiques en cas de defunció del seu 

cònjuge o que el finat sigui l’afiliat/da? 

 Saps si el teu sindicat et proporciona aquestes ajudes??? 
 

... els afiliats/des del CAT tenen ajudes econòmiques en cas de gran 

invalidesa?. 
  

 Saps si el teu sindicat et proporciona aquesta ajuda???  
 

... els afiliats/des del CAT tenen ajudes amb dietes per desplaçaments 

per motius jurídics?. 

 Saps si el teu sindicat et proporciona aquesta ajuda???  
 

... els afiliats/des del CAT tenen ajudes per contractació de peritatges, 

metges, investigadors privats i altres mitjans de valoració o prova?.    

 Saps si el teu sindicat et proporciona aquestes ajudes???  
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... els afiliats/des del CAT tenen diversitat de cobertures en casos de 

suspensió de feina/sou, tant si estan cobertes (o no) per l’assegurança 

que tenim contractada?. 

 Saps si el teu sindicat et proporciona aquestes cobertures???  
 

... els afiliats/des del CAT gaudeixen de bestretes en circumstàncies on 

hi hagi pèrdues econòmiques derivades d’assumptes laborals 

(expedients, canvis administratius, fiances, etc.)?. 

 Saps si el teu sindicat et proporciona aquestes bestretes???  
 

... els afiliats/des del CAT disposen d’un servei gratuït d'atenció i 
consulta psicològica (PsicoCat) 

 Saps si el teu sindicat et proporciona aquests servei gratuït???  

 

.... ja portem 13 anys de FundaCat; que és de franc per a tots els 
afiliats/des; que es gestiona amb la quota sindical trimestral de 27€, en 

gran part, gràcies a la gestió administrativa i econòmica del sindiCat –supervisada pels 
afiliats- amb la col·laboració de tots els nostres delegats/des els quals, per exemple, no 
cobren dietes i tenen limitada les despeses per desplaçaments per tasques sindicals a 
0,20 €/km.  

Saps quina quota trimestral pagues? Com és la gestió administrativa i econòmica 
del teu sindicat??? Dietes i kms, entre d’altres, dels seus representats??? 
 

 

... tot això i més és el Fundacat 
 

De la resta ..... moltes qüestions i amb prou feines trobaràs respostes. 
        
 
                            

        Fes una ullada al Fundacat  !!! 
 
 

            AFILIA'T AL CAT   
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