
 
 
Companys, companyes, 
 
 
Avui s’acaba la campanya electoral. Ens hauria agradat tenir més temps i mitjans 
per intercanviar més idees amb vosaltres, fer-vos més propostes...  
 
El que ens juguem no es poca cosa. D’aquí la importància de tenir sindicats amb 
gent disposada a lluitar per defensar tots els nostres drets, llibertats i patrimoni 
social. Amb lluita sindical i acció social ho podem aconseguir. 
 
El nostre sindicalisme és un sindicalisme d’ideals i de conquesta, guiats per l’acció 
des del sentit comú, sumant les forces de tothom per ser més fortes en la defensa 
dels serveis públics. 
 
Si dijous ens doneu el suport suficient i la CATAC traiem representació sindical, 
ens aplicarem de valent picant pedra dia rere dia en la defensa dels nostres drets 
i la nostra dignitat com a empleats públics.  
 
Des de CATAC, defensarem la unitat d’acció per sumar esforços i per tenir un 
Comitè Unitari realment unitari. On importi més “pel que es lluita”que les sigles o 
les directrius de les cúpules sindicals.  
 
CATAC, ens presentem com un sindicat al servei dels treballadors/es i no a  
l’inrevés. I tot això amb voluntat de treball, sent conscients de la gran 
responsabilitat que contraiem, però il·lusionats per la tasca que podem i volem fer 
per al nostre bé com a treballadors/res, però també des de la perspectiva del bé 
general, del bé comú!  
 
Bufen vents de canvi! Potser ha arribat l’hora de votar altres opcions sindicals 
més combatives, més participatives, sense alliberats, sense subvencions, 
transparents, coherents, rigorosos amb el compromisos adquirits… Sindicats 
autònoms, assemblearis, on el que es decideixi en assemblea sigui el que es faci 
 
 

Perquè un altre món sigui possible (també)  
un altre sindicalisme és necessari!! 

 
 
Vosaltres teniu el vot i la paraula!  Si creieu que val la pena provar 

una altra opció sindical, amb maneres de fer diferents a les 
conegudes fins ara al nostre Ajuntament… 

 
 

El 19 de març, VOTA CATAC! 
 

 
 


