
 
 

ESCRIT DE SUPORT DE TOTS ELS SINDICATS AL 
REPRESENTANT SINDICAL DE CCOO, EL GRAF 

MARIO SALADIÉ 
 

 Els Delegats de les Organitzacions Sindicals i representants dels treballadors dels 
Bombers de la Generalitat de Catalunya, volem expressar el nostre suport 
incondicional, anímic, veraç i cert al nostre company Mario en el que sembla ser, el 
volen cessar per les seves tasques sindicals emmascarant-t’ho amb altres motivacions. 

 El Mario és Bomber-GRAF des de l’abril de l’any 1999 i des del 2009 com a caporal. 
Mai, absolutament mai ha tingut cap sanció, amonestació, expedient, qualsevol falta ni 
cap advertiment al llarg dels seus anys al cos de bombers en general i al GRAF en 
particular. 

Va ser a partir de l’any 2008, que el Mario va voler posar el seu gra de sorra per a 
intentar la millora de les condicions de treball al GRAF. Va ser Representant Sindical i 
aleshores, va millorar aspectes i va seguir lluitant des de la vessant que el Mario sempre 
ha tingut clar els conceptes que s’ha de regir als GRAF, que no són altres que la plena 
integració i encaix dins el Cos de Bombers des del punt de vista laboral i, ràpidament es 
va situar en el punt de mira. En el punt de mira per a reivindicar els drets, deures i 
obligacions dels GRAF. Com fem tots els Representants Sindicals de totes les 
Organitzacions Sindicals. 

 En aquella etapa , el Mario ja va rebre moltes pressions des de denegacions de canvis 
de guàrdia sense justificació passant per a intentar desacreditar-lo, tant davant dels seus 
companys com del propi sindicat CCOO aquells temps, van poder amb el Mario. 

 Posteriorment, a mitjans del 2019 va tornar al Sindicat CCOO i fins la data. 

 Ara, de cop i volta i que des de fa un temps ençà que s’està negociant la Circular de 
Jornada i Horaris de les Especialitats i la posició de tota la part social és forta, no sabem 
perquè, però el Mario s’ha guanyat ser el blanc de la diana. 

 La majoria dels Delegats hem patit d’alguna manera el que ens pressionin i desacreditin 
per les nostres tasques i responsabilitats sindicals i ja en tenim prou del que considerem 
un abús continuat al llarg del temps. 

 En data 1 de desembre serà cessat de les seves funcions com a GRAF. 

No ho podem permetre més!  


