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CAT x SAP
20 ANYS
Avui, fa vint anys de la darrera assemblea del nostre SAP (29/10/1998), el bo,
l’autèntic, l’històric... aquell que, “gràcies” a la conxorxa UGT/Govern de la
Generalitat, va passar a mans d’uns mesquins, traïdors, “personatges” amb ànsies
de galons i d’altres mancats d’autoestima: el SAP que avui coneixem, el que pacta
amb l’administració les retallades dels nostres drets a canvi de petites almoines i
d’altres favors.
Després d’aquella assemblea, davant l’existència de dos SAP’s, la manca de
reconeixement per part del Departament al nostre, i la urgència de tenir legitimitat
com a organització per poder-nos presentar a les eleccions del 99, va fer que uns
quants guerrillers refundéssim el SAP pel CAT, per tal de seguir representant a una
bona part del col·lectiu: a aquells que no ens doblegàvem a una administració
prepotent, de pràctiques arbitràries i abusiva amb les condicions de treball dels
mossos. El CAT seria l’associació de treballadors que mantindria, al cos de Mossos
d’Esquadra, l’esperit combatiu, inspirats per la llibertat individual i
l’assemblearisme.
20 anys més tard el CAT continua el seu camí com a representats d’aquesta part
del col·lectiu, potser petita, però amb força, perquè la formem i l’empenyem
aquells que hem triat un sindicat lluitador, que no vol fer passes enrere ni per
agafar impuls, un sindicat que té les portes obertes a tothom, que escolta i
assessora, que acompanya, que defensa, que critica, i que busca de manera
incansable i persistent de millorar les nostres condicions de treball!!!
Des del Secretariat Nacional del CAT hem volgut commemorar aquesta efemèride
amb un petit detall per a tots nosaltres ... en breu, els nostres delegats territorials us
el faran arribar... Esperem que us agradi!!!
Catalunya, 29 d'octubre de 2018
SALUT!!!
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